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1. ΔΘΑΓΩΓΖ – ΑΜΣΘΙΔΘΛΔΜΟ ΛΔΚΔΣΖ 

 

 

     Λε ςημ ρσγκεκοιμέμη μελέςη θα επιςεσυθεί η βελςίχρη και ξ εκρσγυοξμιρμϊπ ςξσ αλιεσςικξϋ 

καςατσγίξσ Λϋςικα ςξσ Δήμξσ Οοέβεζαπ, ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρςημ δσςική Δλλάδα, ρςξμ μξμϊ Οοέβεζαπ και 

ρσγκεκοιμέμα ρςη δσςική ακςή ποξπ ςξ Θϊμιξ Οέλαγξπ, ρςξ μϊςιξ άκοξ ςξσ ϊομξσ Μικξπϊλεχπ. 

     Οιξ ρσγκεκοιμέμα ρςξ σπϊ ενέςαρη αλιεσςικϊ καςατϋγιξ Λϋςικα Δήμξσ Οοέβεζαπ με ςημ παοξϋρα 

μελέςη θα γίμει: 

 

 Απνθαηάζηαζε ζωξάθηζεο θαη επέθηαζε ηνπ πξνζήλεκνπ κόινπ 

 

 Απνθαηάζηαζε δηαηνκήο θαη επέθηαζε ππήλεκνπ κόινπ 

 

 Αύμεζε ρωξεηηθόηεηαο θαηαθπγίνπ κε επέθηαζε ηωλ ππαξρόληωλ θαη δεκηνπξγία 

λέωλ θξεπηδωκάηωλ 

 

 Βειηίωζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θαηαθπγίνπ 

 

     Λέυοι ρήμεοα έυξσμ λητθεί ξι παοακάςχ απξτάρειπ – γμχμξδξςήρειπ και εγκοίρειπ: 

 

 ΑΠΟΦΑΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΙΜΔΝΩΝ        
(Δ. . Α. Λ.) κε αξηζκό 69/06/13-07-2017 ζεηηθήο γλωκνδόηεζεο επί ηεο Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ (Μ.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«βειηίωζε θαη εθζπγρξνληζκόο Αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ Μύηηθα, Γήκνπ Πξέβεδαο». 

 
 Οκόθωλε ζεηηθή γλωκνδόηεζε από ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Πεξηβαιινληηθήο 

Αδεηνδόηεζεο (ΠΔ. . Π. Α.) (Ν.4014 / 2011, Άξζξν 9), κε αξηζκό πξωηνθόιινπ,    
43 / 03-04-2018 (ζέκα 6ν) γηα ην έξγν κε ηίηιν: 
 «βειηίωζε θαη εθζπγρξνληζκόο Αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ Μύηηθα, Γήκνπ Πξέβεδαο». 

 
 Η κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 77383 / 23-05-2018 Απόθαζε Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ (ΑΔΠΟ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:   
«βειηίωζε θαη εθζπγρξνληζκόο Αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ Μύηηθα, Γήκνπ Πξέβεδαο». 
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2. ΣΟΘΦΔΘΑ ΠΔΡΘΟΦΖ ΛΔΚΔΣΖ 

 

2.1. Θέρη – Μξοτξλξγία και Σςξιυεία Κσμαςικξύ Κλίμαςξπ  

 
Ζ πεοιξυή ςξσ έογξσ, αμήκει ρςημ παοάκςια ζόμη ςηπ Ζπείοξσ, ρςη δσςική ακςή ποξπ ςξ Θϊμιξ 

Οέλαγξπ, ρςξ μϊςιξ άκοξ ςξσ ϊομξσ Μικξπϊλεχπ.  

 

Ρςημ άμερη πεοιξυή επιοοξήπ ςξσ έογξσ (ζόμη ακςίμαπ 1υλμ), παοξσριάζξμςαι ξι ακϊλξσθεπ 

υοήρειπ: 

Ακςέπ κξλϋμβηρηπ κσοίχπ ρςα αμαςξλικά ςξσ καςατσγίξσ εμςϊπ ςξσ ϊομξσ Μικϊπξληπ, ξικιρςική 

υοήρη ήςξι ρςη υεοραία πεοιξυή ξ θερμξθεςημέμξπ ξικιρμϊπ Λϋςικα μϊςια ςξσ παοαλιακξϋ δοϊμξσ, 

βξρκϊςξπξι ποξπ ςα δσςικά επί ςξσ ακοχςηοίξσ Λϋςικα, απϊςξμεπ βοαυόδειπ ακςέπ ποξπ ςα δσςικά 

και καςά μήκξπ ςηπ ακςξγοαμμήπ ποξπ ςξ ακοχςήοιξ Λϋςικα, ζόμη αιγιαλξϋ ρςξ ςμήμα μεςανϋ 

ακςξγοαμμήπ και παοαλιακξϋ δοϊμξσ, λιμεμικέπ αλιεσςικέπ υοήρειπ εμςϊπ ςηπ λιμεμξλεκάμηπ ςξσ 

καςατσγίξσ. 

 

Ξι γεχλξγικξί ρυημαςιρμξί απϊ ςξσπ ξπξίξσπ ρσμίρςαςαι η εσοϋςεοη πεοιξυή αμήκξσμ ρςημ Θϊμιξ 

ζόμη, πξσ υαοακςηοίζεςαι ραμ μία ηπειοχςική λεκάμη με ημιπελαγική χπ πελαγική ιζημαςξγέμερη 

και παλαιξγοατικά διακοίμεςαι ρε ςοειπ σπξζόμεπ: 

 

 ημ ερχςεοική (αμαςξλική) 

 ημ ανξμική (εμδιάμερη) 

 ημ ενχςεοική (δσςική)  

 

 
υ. 2-1: Αεοξτχςξγοατία πεοιξυήπ μελέςηπ – Ηέρη έογξσ, πηγή λήφηπ Google Earth Pro 

 

Περιοτή μελέτης, Παραλία 
Μονολιθίοσ 

Θέση καταυσγίοσ Μύτικα 
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υ. 2-2: Ιαςατύγιξ Λύςικα, πηγή λήφηπ Google Earth Pro 

 

 
υ. 2-3: Ιαςατύγιξ Λύςικα, πηγή λήφηπ Google Earth Pro 

 

ξ καςατϋγιξ πεοιλαμβάμεςαι ρε μία εσοεία παοαλία, ασςήμ ςξσ Λξμξλιθίξσ. Ζ ρσγκεκοιμέμη 

παοαλία ξοίζεςαι ρςα μϊςια απϊ ςξ υχοιϊ ςξσ Λϋςικα (ακοχςήοιξ Ιϊμαοξπ), ϊπξσ και ςξ αλιεσςικϊ 

καςατϋγιξ, και ρςα βϊοεια απϊ ςξ υχοιϊ ςηπ Ιαρςοξρσκιάπ. ξ πλάςξπ ςηπ παοαλίαπ και ςξσ 

υειμεοίξσ κϋμαςξπ είμαι πεοίπξσ 50-100m και ςεομαςίζει ρςξ αιρθηςικϊ δάρξπ Λξμξλιθίξσ και ρε 

σφόμαςα.  

 

Ζ παοαλία ςξσ Λξμξλιθίξσ είμαι αμμόδηπ ρε ϊλξ ςξ αμάπςσγμα ςηπ και απϊ ςα διαθέριμα ρςξιυεία 

πξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ ρσμέυεια ςηπ μελέςηπ ποξκϋπςει ϊςι ρε ρημαμςικϊ ςηπ ςμήμα καλϋπςεςαι 

απϊ Οξρειδχμίεπ. Ζ θαλάρρια έκςαρη πξσ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ πξρειδχμίεπ εκςείμεςαι απϊ ςξ 

κεμςοικϊ ςμήμα ςηπ έχπ και λίγξ ποξ ςηπ πεοιξυήπ πξσ βοίρκεςαι ςξ καςατϋγιξ. Ζ ϋπαονη ςχμ 

πξρειδχμίχμ έυει ρημαμςική επιοοξή ρςημ ακςξμηυαμική ϊληπ ςηπ παοαλίαπ και αμαλϋεςαι ρςημ 

ρσμέυεια ςηπ παοξϋρηπ. Οέοαμ ςξϋςξσ ταίμεςαι ϊςι έυει και μξοτξλξγική επιοοξή ρςημ θαλάρρια 

 ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ 
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ζόμη ποξ ςηπ ακςξγοαμμήπ καθόπ ρυημαςίζει μία ζόμη ρυεςικά αβαθόμ μεοόμ, με ρημαμςικέπ 

ενάορειπ ςξπικέπ διατξοξπξιήρειπ ρςξμ θαλάρριξ πσθμέμα. Ακξλξσθεί μασςικϊπ υάοςηπ ςηπ 

πεοιξυήπ μελέςηπ: 

 

 
υ. 2-4: Μασςικόπ  Φάοςηπ Παοαλίαπ Λξμξλιθίξσ, Nanovionics  Διαδίκςσξ 

 

Απϊ ςξ μασςικϊ υάοςη ποξκϋπςει ϊςι ξι ιρξβαθείπ ςξσ πσθμέμα ςηπ παοαλίαπ είμαι γεμικά 

παοάλληλεπ ποξπ ςημ καμπϋλη ακςξγοαμμή, εμταμίζξμςαπ ρςαθεοή μξοτξλξγική ρυεςικά 

διαμϊοτχρη ρςξ μεγαλϋςεοξ ςμήμα ςηπ παοαλίαπ. Ξι ενάορειπ πξσ ξτείλξμςαι ρςιπ Οξρειδχμίεπ 

εμταμίζξμςαι κσοίχπ ρςξ μϊςιξ άκοξ ςηπ και έμποξρθεμ ςξσ καςατσγίξσ. Ρςημ ποαγμαςικϊςηςα η 

επιτάμεια ςχμ πξρειδχμίχμ είμαι ρημαμςικά μεγαλϋςεοη ϊπχπ παοξσριάρθηκε και ρςημ 

ακςξμηυαμική μελέςη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ αδειξδξςικξϋ ρςαδίξσ. 

Ρςξ μεγαλϋςεοξ ςηπ ςμήμα η ιρξβαθήπ ςχμ -10μ. (απϊ Ιαςχςάςη Πηυία-ρςάθμη αματξοάπ μασςικξϋ 

υάοςη), ρσμαμςάςαι ρε ρυεςικά κξμςιμή απϊρςαρη απϊ ςξ παοαλιακϊ μέςχπξ, πλημ ςηπ πεοιξυήπ 

ποξ ςξσ καςατσγίξσ, ϊπξσ διαμξοτόμεςαι εκςεςαμέμη ζόμη αβαθόμ πξσ πεοιξοίζει και ςημ 

ποξόθηρη ςηπ κσμαςικήπ εμέογειαπ ποξπ ασςϊ.  

Ρςξ κεμςοικϊ ςμήμα ςηπ παοαλίαπ (ρςημ θέρη Ιαμάλι ϊπξσ και ξ ξμόμσμξπ ξικιρμϊπ)η απϊρςαρη ςηπ 

ιρξβαθξϋπ ςχμ -10μ. εκςείμεςαι ρςα 400μ. απϊ ςημ ακςξγοαμμή, διαμξοτόμξμςαπ μία μέρη κλίρη 

πσθμέμα ίρη με 2,5%. 

Αμςίρςξιυα ποξπ ςξ βϊοειξ ςμήμα ςηπ παοαλίαπ, ποξπ ςημ θέρη Ιαρςοξρσκιά, απξμακοϋμεςαι απϊ 

ςημ ακςξγοαμμή, δείγμα ρσρρόοεσρηπ ιζημάςχμ, γεγξμϊπ καςαγεγοαμμέμξ απϊ ςα έμςξμα 

ποξβλήμαςα ποξρυόρεχμ πξσ έυξσμ εμταμιρςεί ςημ ςελεσςαία εικξραεςία ρςξ στιρςάμεμξ μικοϊ 

καςατϋγιξ (ςηπ Ιαςοξρσκιάπ). Ζ ιρξβαθήπ ςχμ -10,0μ. ρςημ ρσγκεκοιμέμη θέρη εκςείμεςαι ρε 

απϊρςαρη 1,0υλμ. απϊ ςημ ακςξγοαμμή, διαμξοτόμξμςαπ αμςίρςξιυα μία μέρη κλίρη πσθμέμα 1,0%. 

Ρςξ ςμήμα ποξ ςξσ καςατσγίξσ, αμςίρςξιυα εκςείμεςαι ρε απϊρςαρη 1,4υλμ. διαμξοτόμξμςαπ κλίρη 

0,7%, δηλαδή ακϊμη πιξ ήπια. Οαοά ςαϋςα απϊ ποξρεκςική παοαςήοηρη ςξσ αμχςέοχ μασςικξϋ 

υάοςη ποξκϋπςει ϊςι η ρσγκεκοιμέμη θαλάρρια ζόμη εμταμίζει ϊπχπ αματέοθηκε ςξπικά αβαθή και 

ζόμεπ με ρημαμςικέπ ενάορειπ ςξσ πσθμέμα, γεγξμϊπ πξσ ξτείλεςαι ρςημ ϋπαονη ςχμ πξρειδχμίχμ. 

Ακξλξσθεί μασςικϊπ υάοςηπ με ερςίαρη ρςημ ρσγκεκοιμέμη ζόμη: 



ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

                                                            7 

 
υ. 2-5: Μασςικόπ  Φάοςηπ, πεοιξυήπ έμποξρθεμ καςατσγίξσ Λύςικα, Nanovionics  Διαδίκςσξ 

 

Όπχπ ταίμεςαι ξι ζόμεπ ςχμ ενάορεχμ παοαςηοξϋμςαι ρε ϊλη ςημ θαλάρρια ζόμη, νεκιμόμςαπ και 

απϊ πιξ βαθιά ςηπ ιρξβαθξϋπ ςχμ -10,0μ. Ξι ζόμεπ ασςέπ πέοαμ ςξσ ϊςι πεοιξοίζξσμ ςημ 

ποξχθξϋμεμη ποξπ ςημ πεοιξυή μελέςηπ κσμαςική εμέογεια, επειδή απξςελξϋμ μέοξπ ςηπ 

καλσμμέμηπ απϊ πξρειδχμία έκςαρη πεοιξοίζξσμ ρημαμςικά ςημ διαθεριμϊςηςα αμμόδξσπ ιζήμαςξπ. 

Ζ ρσγκεκοιμέμη παοαςήοηρη έυει ιδιαίςεοη ρημαρία για ςημ ακςξμηυαμική ςηπ παοαλίαπ, καθόπ 

πεοιξοίζει ςιπ μεςακιμήρειπ αμμόδξσπ ιζήμαςξπ ποξπ ςημ πεοιξυή ςξσ καςατσγίξσ, ιδιαίςεοα ρε 

ρϋγκοιρη με ςξ βϊοειξ ςμήμα ςηπ παοαλίαπ ρςημ θέρη Ιαρςοξρσκιά. Ξι αμχςέοχ ενάορειπ έυξσμ 

απξςσπχθεί και ρςξ βσθξμεςοικϊ διάγοαμμα πξσ εκςελέρθηκε ρςξ ποξηγξϋμεμξ ρςάδιξ ςηπ μελέςηπ 

ςξμ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2015), ςξ ξπξίξ παοξσριάζεςαι ρςα ςευμικά ρυέδια ςηπ μελέςηπ. Ακξλξσθεί 

απϊρπαρμα ρςξ ξπξίξ εμταίμξμςαι ξι αμξμξιξμξοτίεπ ςξσ πσθμέμα και ςα ςξπικά αβαθή:  

 
υ. 2-6: Απόρπαρμα βσθξμεςοικξύ – διακοίμξμςαι ξι έμςξμεπ ενάορειπ ςξσ πσθμέμα ποξ ςξσ 

καςατσγίξσ. 
 

Ξι κσμαςιρμξί ρςημ πεοιξυή μελέςηπ πξσ δερπϊζξσμ είμαι ξι ποξεουϊμεμξι απϊ ςξμ εσοϋςεοξ Δ 

ςξμέα (ΒΔ - Δ & ΜΔ). Διδικϊςεοα, ξι ΜΔ καιοξί πξσ είμαι σφηλϊςεοηπ εμέογειαπ εμταμίζξμςαι με 
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ρσυμϊςηςα 13,9% πεοίπξσ δημιξσογόμςαπ ρημαμςικέπ μεςακιμήρειπ ιζημάςχμ ποξπ ςα βϊοεια. Ξι εμ 

λϊγχ καιοξί παο’ ϊλα ασςά ποξχθξϋμςαι ποξπ ςημ πεοιξυή ςξσ καςατσγίξσ σπϊ γχμία και 

καςαλήγξσμ ρε ασςϊ με ρυεςικά απξμειχμέμη εμέογεια, ςϊρξ λϊγχ ςχμ αμχςέοχ αβαθόμ ϊρξ και 

λϊγχ ςηπ πεοίθλαρηπ πξσ στίρςαμςαι ρςημ άκοα Ιϊμαοξπ. Ξι Δ εμταμίζξμςαι με ακϊμη σφηλϊςεοη 

ρσυμϊςηςα (19,53%) και με αμςίρςξιυη πεοίπξσ εμέογεια, αλλά και ρςημ πεοίπςχρη ασςή μέοξπ ςηπ 

εμέογειαπ ςξσπ απξμειόμεςαι απϊ ςα ςξπικά αβαθή πξσ παοξσριάρθηκαμ αμχςέοχ. Γεμικϊςεοα η 

παοξσρία ςχμ πξρειδχμίχμ απξςελεί παοάγξμςα πεοιξοιρμξϋ ςηπ κσμαςικήπ εμέογειαπ πξσ 

ποξχθείςαι ποξπ ςξ καςατϋγιξ, καθόπ και ϊλχμ ςχμ ταιμξμέμχμ πξσ έυξσμ ςημ αιςία ςξσπ ρε 

ασςήμ. Ξι ΒΔ πξσ είμαι μικοϊςεοηπ εμέογειαπ εμταμίζξμςαι με ρσυμϊςηςα 4,32%, δηλαδή καςά πξλϋ 

μικοϊςεοη ςχμ δϋξ ποξηγξϋμεμχμ διεσθϋμρεχμ, επηοεάζξμςαι λιγϊςεοξ απϊ ςημ εμ λϊγχ ιδιαίςεοη 

μξοτξλξγία λϊγχ ςηπ γχμίαπ ποξόθηρηπ ςξσπ ποξπ ςημ παοαλία.  
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3. ΙΤΛΑΣΘΙΟ ΙΚΘΛΑ ΣΖΜ ΠΔΡΘΟΦΖ ΛΔΚΔΣΖ  

 

3.1. Ειραγχγή 

 

Ρςξ παοϊμ ρςάδιξ ςηπ μελέςηπ επαμανιξλξγήθηκε και ξοιρςικξπξιήθηκε ςξ κσμαςικϊ κλίμα ςηπ 

πεοιξυήπ μελέςηπ, καθόπ η μελέςη θα ποξχθηθεί ποξπ ςευμική έγκοιρη απϊ ςιπ αομϊδιεπ Σπηοερίεπ 

και εμ ρσμευεία ποξπ δημξποάςηρη. Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ κσμαςικξϋ καθερςόςξπ 

υοηριμξπξιήθηκαμ ςα αμεμξλξγικά ρςξιυεία ςξσ πληριέρςεοξσ Λεςεχοξλξγικξϋ Ρςαθμξϋ ςηπ Δ.Λ.Σ. 

Ρςξσπ κσμαςικξϋπ σπξλξγιρμξϋπ ελήτθηραμ σπ’ ϊφιμ η γεχγοατική διαμϊοτχρη ςηπ σπϊφη 

πεοιξυήπ, ξ ποξραμαςξλιρμϊπ ςξσ αλιεσςικξϋ καςατσγίξσ και η μξοτξλξγία ςξσ θαλάρριξσ 

πσθμέμα. Ξι σπξλξγιρμξί πξσ εκςελέρθηκαμ ατξοξϋμ ρσμξπςικά ρςα ενήπ: 

 

 Ανιξλϊγηρη ςηπ γεχγοατικήπ θέρηπ ςηπ πεοιξυήπ μελέςηπ και ςχμ πμεϊμςχμ αμέμχμ απϊ 

ςιπ ξπξίεπ ποξέκσφαμ ξι διεσθϋμρειπ ποξόθηρηπ ςχμ κσμαςιρμόμ πξσ ςημ «ποξρβάλλξσμ». 

 Οοξρδιξοιρμϊπ ςχμ κσμαςιρμόμ ρςα αμξιυςά ςηπ πεοιξυήπ μελέςηπ (ενχςεοικά ςξσ 

αλιεσςικξϋ καςατσγίξσ). 

 Οοξόθηρη ςχμ αμχςέοχ ποξπ ςημ πεοιξυή ςξσ στιρςάμεμξσ έογξσ και εκςίμηρη ςχμ 

ςξπικόμ κσμαςικόμ ςξσ υαοακςηοιρςικόμ 

 

3.2. Αμεμξλξγικά ρςξιυεία 

α διαςιθέμεμα αμεμξλξγικά ρςξιυεία ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή ποξέουξμςαι απϊ ςξ Λεςεχοξλξγικϊ 

Ρςαθμϊ ςηπ Δ.Λ.Σ ρςημ Οοέβεζα, ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε ικαμξπξιηςική απϊρςαρη απϊ ςξ έογξ και 

ατξοά ρε μεςοήρειπ ικαμήπ διάοκειαπ και ρυεςικά ποϊρταςεπ. Ξι μεςοήρειπ ατξοξϋμ ρε μεςοήρειπ 

ςηπ πεοιϊδξσ 1971 – 2001, ήςξι για ρημαμςικϊ υοξμικϊ διάρςημα (31 έςη), ατξοξϋμ δε ρε ςοειπ 

ημεοήριεπ καςαγοατέπ ςηπ διεϋθσμρηπ και ςηπ έμςαρηπ πμξήπ ςξσ αμέμξσ ρςιπ 06:00, 12:00 και 

18:00 όοεπ GMT. ξ αμεμϊμεςοξ μεςοήρεχμ βοίρκεςαι ςξπξθεςημέμξ ρε σφϊμεςοξ 4 μέςοχμ. α 

ρςξιυεία ςξσ Λ.Ρ. Ζγξσμεμίςραπ δϊθηκαμ ρε πίμακεπ μημιαίαπ βάρηπ πξσ ρςημ ρσμέυεια αμάυθηκαμ 

ρε εςήρια. α εςήρια αμεμξλξγικά ρςξιυεία παοξσριάζξμςαι ρςημ ρσμέυεια ρςξμ πίμακα πξσ 

ακξλξσθεί: 

 

BF N NE E SE S SW W NW CALM SUM 

1 0,116 0,276 0,161 0,101 0,037 0,046 0,098 0,065 

 

0,900 

2 2,452 8,782 2,514 1,274 0,985 2,411 3,283 1,179 

 

22,880 

3 2,434 8,509 1,730 0,968 1,256 5,372 7,376 1,348 

 

28,993 

4 0,898 3,202 1,126 0,785 0,912 4,877 7,025 1,156 

 

19,980 

5 0,245 0,862 0,480 0,226 0,287 0,908 1,334 0,357 

 

4,699 

6 0,117 0,368 0,201 0,110 0,095 0,182 0,312 0,154 

 

1,537 

7 0,018 0,101 0,070 0,051 0,045 0,057 0,086 0,042 

 

0,470 

8 0,002 0,025 0,021 0,021 0,010 0,018 0,016 0,016 

 

0,128 

9 0,000 0,005 0,002 0,005 0,002 0,000 0,002 0,002 

 

0,017 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,003 0,000 

 

0,003 

>11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

0,000 

SUM 6,281 22,13 6,306 3,540 3,628 13,880 19,534 4,318 20,394 100,000 

Πιμ. 3-1: Δςήρια Αμεμξλξγικά ςξιυεία Λ.. Ποέβεζαπ, πεοιόδξσ 1971-2001 
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Ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ ρςξιυεία παοαςηοείςαι ϊςι η επικοαςξϋμςεπ άμεμξι ςηπ πεοιξυήπ μελέςηπ 

ποξέουξμςαι κσοίχπ απϊ ςξ Δ ςξμέα (ΜΔ – Δ – ΒΔ διεσθϋμρειπ ποξόθηρηπ), με ρσμξλική ρσυμϊςηςα 

εμτάμιρηπ άμχ ςξσ 37% εςηρίχπ. 

 

Ξ επικοαςόμ «καιοϊπ» είμαι ξ ποξεουϊμεμξπ απϊ ςη ΒΑ διεϋθσμρη, με ρσμξλική εςήρια ρσυμϊςηςα 

εμτάμιρηπ 22,13% και μέγιρςη καςαγεγοαμμέμη έμςαρη ςα 9Βf. Ακξλξσθεί η Δ διεϋθσμρη 

ποξόθηρηπ με εςήρια ρσυμϊςηςα εμτάμιρηπ 19,53% και μέγιρςη έμςαρη αμεμξπμξήπ ρςα 10Βf και η 

ΜΔ με 13,87% και αμεμξπμξή ρςα 8Βf.  

 

Ξ ΒΑ διεϋθσμρηπ επικοαςόμ καιοϊπ (22,13%), αμαπςϋρρεςαι απϊ ςημ ρςεοιά ποξπ ςημ θάλαρρα και 

καςά ρσμέπεια δεμ δημιξσογεί κσμαςιρμξϋπ πξσ μπξοξϋμ μα ποξχθηθξϋμ ποξπ ςημ πεοιξυή 

μελέςηπ.  

Αμςίθεςα βάρει ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ςξσ αλιεσςικξϋ καςατσγίξσ ξι διεσθϋμρειπ πξσ παοξσριάζξσμ 

«εμδιατέοξμ», για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ κσμαςιρμόμ ρςα αμξιυςά ςηπ πεοιξυήπ μελέςηπ και ξι 

ξπξίεπ ενεςάζξμςαι ρςημ παοξϋρα, είμαι ασςέπ ςξσ εσοϋςεοξσ Δσςικξϋ ςξμέα, ήςξι η Δ (19,53%),η ΒΔ 

(4,32%) και η ΜΔ διεϋθσμρη (13,87%). Δν ασςόμ ξι Δσςικήπ και ξι Βξοειξδσςικήπ διεϋθσμρηπ καιοξί 

δημιξσογξϋμ κσμαςιρμξϋπ πξσ μπξοξϋμ μα ποξχθηθξϋμ ρςημ πεοιξυή ςχμ έογχμ και ρσμεπόπ 

λαμβάμξμςαι σπϊφη και για ςξμ καθξοιρμϊ ςξσ κσμαςικόμ μεγεθόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξμ 

ρυεδιαρμϊ ςχμ λιμεμικόμ έογχμ. Ξι αμςίρςξιυξι ςηπ Μξςιξδσςικήπ διεϋθσμρηπ, ϊπχπ αμαλσςικά 

παοξσριάρθηκε ρςξ ποξηγξϋμεμξ ρςάδιξ ςηπ μελέςηπ ςξσ έογξσ, καιοξί δεμ ενεςάζξμςαι ρςξ παοϊμ 

ρςάδιξ, καθόπ η ποξόθηρη ποξπ ςημ πεοιξυή ςξσ καςατσγίξσ εμπξδίζεςαι μεοικόπ απϊ ςημ 

παοξσρία ςξσ ακοχςηοίξσ Ιϊμαοξπ (ή Λϋςικαπ), πξσ εκςείμεςαι ρε μικοή απϊρςαρη δσςικά ςξσ 

στιρςάμεμξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ςξσ καςατσγίξσ. Ζ κσμαςική εμέογεια πξσ καςαλήγει ρςξ 

καςατϋγιξ είμαι ρατόπ μικοϊςεοη ςηπ αμςίρςξιυηπ ςηπ Δ διεϋθσμρηπ ποξόθηρηπ, η ξπξία δεμ 

παοεμπξδίζεςαι απϊ κάπξιξ άλλξ τσρικϊ εμπϊδιξ. Ξι σπϊλξιπεπ εκ ςχμ καςαγεγοαμμέμχμ 

διεσθϋμρεχμ καιοξί (Μ, ΜΑ και Α), λϊγχ ςηπ μξοτξλξγίαπ ςηπ σπϊ μελέςη πεοιξυήπ, δεμ 

δημιξσογξϋμ κσμαςιρμξϋπ πξσ μα επηοεάζξσμ ςημ πεοιξυή μελέςηπ και δεμ ενεςάζξμςαι 

πεοαιςέοχ.   

Μημεμία ρςημ πεοιξυή εμταμίζεςαι με σφηλή ρσυμϊςηςα και ρσγκεκοιμέμα 20,4%.   

 

Όπχπ ήδη αματέοθηκε ςα αμχςέοχ ρςξιυεία απξςελξϋμ ςξ ρϋμξλξ ςχμ μεςοήρεχμ για ςα έςη ςχμ 

καςαγοατόμ, ςα ξπξία έυξσμ αμαυθεί ρε εςήρια πξρξρςά εμτάμιρηπ για ςημ κάθε διεϋθσμρη 

ποξόθηρηπ. Για ςημ εκςίμηρη ςχμ κσμαςιρμόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ έογξσ 

εκςελέρθηκε ρςαςιρςική επενεογαρία ςχμ αμχςέοχ ρςξιυείχμ έςρι όρςε μα ποξκϋφξσμ ξι 

κσμαςιρμξί με ρσγκεκοιμέμη πεοίξδξ επαματξοάπ, ϊπχπ ξοίζεςαι απϊ Διεθμείπ καμξμιρμξϋπ και 

Ρσρςάρειπ Κιμεμικόμ έογχμ. 

 

3.3. Σςξιυεία παλίοοξιαπ 

Ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ ρςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρςάθμηπ ςηπ θάλαρραπ έυξσμ λητθεί απϊ ςξμ ρςαθμϊ 

μέςοηρηπ παλίοοξιαπ ςξσ Ιαςάκξλξσ, πξσ είμαι ξ πληριέρςεοξπ εγκαςερςημέμξπ ρςημ πεοιξυή 

μελέςηπ. 

 

 

 

 

 

τοιχεία Παλίρροιασ Μέτρηςη 
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τοιχεία Παλίρροιασ Μέτρηςη 

 Μέγιςτη Πλήμμη (MΠ.) 1,10m 

 Μέςη Πλήμμη  0,61m 

 Μέςη τάθμη (M.Θ.) 0,54m 

 Μέςη Ρηχία  0,47m 

 Κατωτάτη Ρηχία 0,00m 

Πιμ. 3-2: ςαςιρςικά ςξιυεία Παλίοοξιαπ (Πηγή: Τδοξγοατική Τπηοερία ΠΜ) 

 

Απϊ ςα παοαπάμχ ρςξιυεία ποξκϋπςει ϊςι ξι μεςαβξλέπ ςηπ θάλαρραπ έυξσμ ρυεςικά ρημαμςικά 

μεγέθη, για ςξμ Δλλαδικϊ υόοξ. 

 

 

υ. 3-1: Παλιοοξιξγοάτξπ λιμέμα Ιαςακόλξσ (Πηγή: Τδοξγοατική Τπηοερία ΠΜ) 
 

Αμαλσςικά ςα Οαλιοοξιακά ρςξιυεία ςηπ πεοιξυήπ μελέςηπ παοξσριάζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Γ ςξσ 

εϋυξσπ ςχμ Σπξλξγιρμόμ.  

 

 

3.4. Κσμαςικό κλίμα ρςα αμξιυςά ςξσ όομξσ ςξσ αλιεσςικξύ καςατσγίξσ Μύςικα    

3.4.1. Σςαςιρςική επενεογαρία αμεμξλξγικώμ ρςξιυείχμ   

Για ςημ εκςίμηρη ςξσ κσμαςικξϋ κλίμαςξπ ρε μία πεοιξυή απαιςείςαι είςε η απεσθείαπ επενεογαρία 

κσμαςικόμ καςαγοατόμ, είςε αμςίρςξιυη ςχμ αμεμξλξγικόμ ρςξιυείχμ, απϊ ςα απξςελέρμαςα ςηπ 

ξπξίαπ ρςημ ρσμέυεια γίμεςαι ποϊβλεφη – ποϊγμχρη ςχμ κσμαςικόμ υαοακςηοιρςικόμ, μέρχ 

αμαλσςικόμ θεχοιόμ πξσ ποξραομϊζξμςαι καςάλληλα ρςα δεδξμέμα ςηπ εκάρςξςε ενεςαζϊμεμηπ 

πεοιξυήπ. Όπχπ αματέοθηκε ήδη ρςημ πεοιξυή μελέςηπ δεμ στίρςαμςαι καςαγοατέπ κσμαςιρμόμ 

για ςημ απεσθείαπ επενεογαρίαπ ςξσπ, εμό αμςιθέςχπ σπάουξσμ μϊμξ ςα αμεμξλξγικά ρςξιυεία ςξσ 

Λεςεχοξλξγικξϋ Ρςαθμξϋ ςηπ Οοέβεζαπ. 
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Ξι μεθξδξλξγίεπ ποϊγμχρηπ κσμάςχμ απϊ αμεμξλξγικά δεδξμέμα παοαςίθεμςαι ρςημ ρσμέυεια ςηπ 

μελέςηπ. Ρϋμτχμα με ςιπ ρσρςάρειπ λιμεμικόμ έογχμ ξ κσμαςιρμϊπ ρυεδιαρμξϋ εμϊπ λιμεμικξϋ 

έογξσ (CEM, 2006, USACE) θα ποέπει μα έυει πιθαμϊςηςα εμτάμιρηπ 50% ρςημ υοξμική διάοκεια ςχμ 

50 εςόμ, πξσ είμαι η ρσμήθηπ διάοκεια ζχήπ πξσ υοηριμξπξιείςαι για λιμεμικά έογα ςξσ ςϋπξσ 

ασςξϋ. ξ κοιςήοιξ ασςϊ ικαμξπξιείςαι για πεοίξδξ επαματξοάπ ςξσ ακοαίξσ ταιμξμέμξσ 73 εςόμ. 

Ήςξι εκςιμάςαι ξ άμεμξπ με πεοίξδξ επαματξοάπ 73 έςη (ρςημ παοξϋρα ρσμςηοηςικά 

υοηριμξπξιείςαι 75 έςη). 

 

Οέοαμ ςξσ μέγιρςξσ κσμαςιρμξϋ ρυεδιαρμξϋ ρε έμα λιμεμικϊ έογξ απαιςείςαι ξ καθξοιρμϊπ και 

κσμαςιρμόμ διατξοεςικόμ πεοιϊδχμ επαματξοάπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ διαρςαριξλϊγηρη 

ρσγκεκοιμέμχμ ςμημάςχμ ςχμ καςαρκεσόμ πξσ ποϊκειςαι μα καςαρκεσαρθξϋμ, ϊπχπ ρςημ 

πεοίπςχρη ςξσ καθξοιρμξϋ ςηπ ρςάθμηπ ρςέφηπ ςχμ έογχμ ποξρςαρίαπ πξσ είθιρςαι μα ρυεδιάζεςαι 

με κσμαςιρμϊ πεοιϊδξσ απϊ 10 έχπ 20 εςόμ. 

 

Ρςημ παοξϋρα μελέςη εκςιμήθηκαμ ξι κσμαςιρμξί με πεοίξδξ επαματξοάπ 10, 20 και 75 έςη. Για ςημ 

ρςαςιρςική επενεογαρία ςχμ αμεμξλξγικόμ ρςξιυείχμ απαιςείςαι η ποξραομξγή ςξσπ ρε γμχρςέπ 

καςαμξμέπ ςηπ Διεθμξϋπ Βιβλιξγοατίαπ. 

 

Ρςημ μελέςη υοηριμξπξιήθηκαμ ξι καςαμξμέπ ςχμ Gumbel και Weibull δϋξ και ςοιόμ παοαμέςοχμ 

και βάρει ςηπ μεθϊδξσ Anderson-Darling (Goodness-Of-Fit) ποξέκσφε ϊςι η υοήρη ςηπ καςαμξμήπ 

Weibull ςχμ ςοιόμ παοαμέςοχμ ποξρεγγίζει καλϋςεοα ςιπ μεςοήρειπ ςξσ μεςεχοξλξγικξϋ ρςαθμξϋ 

Οοέβεζαπ, για ςιπ διεσθϋμρειπ εμδιατέοξμςξπ. Δεδξμέμξσ ϊςι η πεοιξυή εμταμίζει ρϋμτχμα με ςα 

αμεμξλξγικά δεδξμέμα πξλϋ σφηλϊ πξρξρςϊ άπμξιαπ (20,39%), ασςϊ καςαμέμεςαι ρςιπ 8 διεσθϋμρειπ 

ποξόθηρηπ με ίρξ πξρξρςϊ. 

 

Λε βάρη ςα αμχςέοχ σπξλξγίρθηκαμ για ςιπ 4 διεσθϋμρειπ εμδιατέοξμςξπ πξσ ενεςάρθηκαμ: 

 

Return Period P( X<x) Wind Speed Design Wind Speed 

(Years) 

 

(m/sec) (m/sec) 

1 0,995865 13,05 14,87 

10 0,999586 17,95 20,46 

20 0,999793 19,43 22,14 

75 0,999945 22,24 25,35 

Πιμ. 3-3: Σαυύςηςεπ αμέμξσ για διάτξοεπ πεοιόδξσπ επαματξοάπ Δ διεύθσμρη ποξώθηρηπ 
 

Return Period P( X<x) Wind Speed Design Wind Speed 

(Years) 

 

(m/sec) (m/sec) 

1 0,986703 11,76 13,41 

10 0,998670 15,74 17,95 

20 0,999335 16,80 19,15 

75 0,999823 18,69 21,30 

Πιμ. 3-4: Σαυύςηςεπ αμέμξσ για διάτξοεπ πεοιόδξσπ επαματξοάπ ΒΔ διεύθσμρη ποξώθηρηπ 
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Return Period P( X<x) Wind Speed Design Wind Speed 

(Years) 

 

(m/sec) (m/sec) 

1 0,994438 12,02 13,70 

10 0,999444 15,60 17,78 

20 0,999722 16,62 18,94 

75 0,999926 18,48 21,07 

Πιμ. 3-5: Σαυύςηςεπ αμέμξσ για διάτξοεπ πεοιόδξσπ επαματξοάπ ΜΔ διεύθσμρη ποξώθηρηπ 

 

 

 

 

 

 

 

Πιμ. 3-6: Σαυύςηςεπ αμέμξσ για διάτξοεπ πεοιόδξσπ επαματξοάπ Β διεύθσμρη ποξώθηρηπ 

 

Απϊ ςα αμχςέοχ απξςελέρμαςα ποξκϋπςει ϊςι ξι ιρυσοϊςεοεπ εμςάρειπ μπξοξϋμ μα ποξέλθξσμ απϊ 

ςη Δ και ςη ΒΔ.  

 

Για ςημ εκςίμηρη ςχμ αμχςέοχ υοηριμξπξιήθηκαμ σπξλξγιρςικά τϋλλα excel, ςα ξπξία 

παοαςίθεμςαι αμαλσςικά ρςξ Παοάοςημα «Α» ςξσ εϋυξσπ ςχμ Σπξλξγιρμόμ, «Αμεμξλξγικά 

Ρςξιυεία και Ρςαςιρςική Δπενεογαρία». 

 

3.4.2. Υπξλξγιρςική διαδικαρία ποόγμχρηπ κσμάςχμ ρςα αμξιυςά 

 
Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ αμαπςϋγμαςξπ πελάγξσπ εταομϊρςηκε η μέθξδξπ ςξσ  αμαπςϋγμαςξπ 

πελάγξσπ, καςά C.E.Λ., 2006, με μία ακςίμα και μϊμξ για ςιπ διεσθϋμρειπ εμδιατέοξμςξπ. Ζ μέθξδξπ 

ασςή παοξσριάζεςαι ρςξ C.E.M. Ch. 2 “Meteorology and Wave Climate”. 

 

Ζ πεοιγοατή ςηπ μεθξδξλξγίαπ παοξσριάζεςαι αμαλσςικά ρςξ εϋυξπ Σπξλξγιρμόμ πξσ ρσμξδεϋει 

ςημ παοξϋρα. Ρςξ παοϊμ αματέοεςαι ρσμξπςικά ϊςι ξι κσμαςιρμξί πξσ επικοαςξϋμ ρςξμ εσοϋςεοξ 

παοαλιακϊ υόοξ ςηπ Δσςικήπ Δλλάδαπ είμαι ϊπχπ αματέοξμςαι Διεθμόπ duration limited, δηλαδή 

κσμαςιρμξί πξσ ςξ μέγεθξπ ςξσπ καθξοίζεςαι απϊ ςημ διάοκεια πμξήπ ςηπ έμςαρηπ αμεμξπμξήπ πξσ 

ςξσπ δημιξσογεί. Ασςϊ ξτείλεςαι ρςξ πξλϋ μεγάλξ εμεογϊ αμάπςσγμα πξσ εμταμίζξσμ ςα Δσςικά 

παοάλια, με μεγέθη πξσ τθάμξσμ ρςιπ Ακςέπ ςηπ Θςαλίαπ ή/και ςηπ Βϊοειαπ Ατοικήπ. Ρςημ παοξϋρα 

θεχοήθηκε ϊςι η διάοκεια πμξήπ ςξσ αμέμξσ με ςα μέγιρςα υαοακςηοιρςικά πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ 

ςιπ θεχοήρειπ ρυεδιαρμξϋ είμαι 12 όοεπ. Ζ θεόοηρη είμαι ικαμξπξιηςική καθόπ ποξβλέπει ςημ 

ρςαθεοή πμξή έμςαρηπ και διεϋθσμρηπ ςξσ αμέμξσ για ςημ ρσγκεκοιμέμη διάοκεια. Ξι ρυέρειπ 

σπξλξγιρμξϋπ ςχμ κσμαςικόμ υαοακςηοιρςικόμ ρςα αμξιυςά παοξσριάζξμςαι ρςξ κετ. 1.5 ςξσ 

ςεϋυξσπ ςχμ σπξλξγιρμόμ.  

 

3.4.3. Κσμαςιρμξί με μεγάλεπ πεοιόδξσπ επαματξοάπ - ρςα αμξιυςά  

Ξι κσμαςιρμξί ρυεδιαρμξϋ θα ποέπει μα απξδίδξσμ ςημ κσμαςική εμέογεια πξσ ποξχθείςαι ποξπ μία 

πεοιξυή για μεγάλη πεοίξδξ επαματξοάπ, έςρι όρςε ςα ποξςειμϊμεμα έογα είςε ϊρξμ ατξοά ςξμ 

ρυεδιαρμϊ ςηπ διάςανηπ ςξσπ (αλλά και ςξσ ςϋπξσ ςξσπ), είςε ρςημ διαμϊοτχρη ςχμ ρςοόρεχμ 

θχοάκιρηπ ςξσπ μα μπξοξϋμ μα εναρταλίρξσμ ςιπ ρσμθήκεπ ρυεδιαρμξϋ ςξσπ. Ήςξι ατεμϊπ μεμ μα 

διαμξοτόρξσμ ςιπ σπήμεμεπ ρσμθήκεπ ρςημ πεοιξυή ποϊρδερηπ ςχμ ρκατόμ, ατεςέοξσ δε μα 

μπξοξϋμ μα «αμςένξσμ» καςά ςημ αμάπςσνη μέγιρςχμ κσμαςικόμ τξοςίχμ (ςηπ πεοιϊδξσ 

επαματξοάπ πξσ επιλέγεςαι αμάλξγα με ςξμ ςϋπξ ςξσ έογξσ). 

 

Return Period P( X<x) Wind Speed Design Wind Speed 

(Years) 

 

(m/sec) (m/sec) 

1 0,989659 9,57 10,91 

10 0,998966 13,05 14,88 

20 0,999483 14,03 15,99 

75 0,999862 15,83 18,04 
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Για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςχμ ποξςειμξμέμχμ έογχμ καθόπ και ςημ ενέςαρη ςηπ επίδοαρηπ ςξσπ χπ ποξπ 

ςιπ στιρςάμεμεπ καςαρκεσέπ υοηριμξπξιήθηκαμ ξι κσμαςιρμξί Δσςικήπ, Βξοειξδσςικήπ και Βόοειαπ 

διεϋθσμρηπ ποξόθηρηπ με πεοίξδξ επαματξοάπ 75 έςη, ξι ξπξίξι ϊπχπ αματέοθηκε ήδη μπξοξϋμ 

μα ποξχθηθξϋμ ρςημ πεοιξυή ςχμ έογχμ. Αμςίθεςα δεμ λαμβάμξμςαι σπϊφη ξι κσμαςιρμξί ςηπ 

Μξςιξδσςικήπ διεϋθσμρηπ λϊγχ ςηπ παοξσρίαπ ςξσ ακοχςηοίξσ ςξσ Λϋςικα πξσ εκςείμεςαι δσςικά – 

μξςιξδσςικά ςξσ καςατσγίξσ, ρςξ ξπξίξ πεοιθλόμςαι ξι ποξχθξϋμεμξι κσμαςιρμξί 

«καςαρςοέτξμςαπ» ρημαμςικϊ μέοξπ ςηπ εμέογειαπ ςξσπ.  

Βάρει ςηπ αμάλσρηπ πξσ εκςελέρθηκε ρςξ ρςάδιξ ςηπ ποξμελέςηπ η κοίριμη διεϋθσμρη ποξόθηρηπ 

είμαι η Δ. Ξι σπϊλξιπεπ διεσθϋμρειπ εμταμίζξσμ υαοακςηοιρςικά ρατόπ μικοϊςεοα. Οέοαμ ςξϋςξσ η 

Δ διεϋθσμρη είμαι ασςή πξσ ποξχθείςαι αμεμπϊδιρςα ποξπ ςημ πεοιξυή ςξσ καςατσγίξσ και 

ειδικϊςεοα ποξπ ςξμ ποξρήμεμξ μόλξ ςξσ, ξ ξπξίξπ δέυεςαι και ςη μεγαλϋςεοη κσμαςική εμέογεια 

ρσγκοιςικά με ςιπ σπϊλξιπεπ καςαρκεσέπ ςξσ έογξσ. Ζ ΒΔ διεϋθσμρη αμςίρςξιυα  υοηριμξπξιείςαι για 

ςημ διαρςαριξλϊγηρη ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ και μϊμξ. 

 

Ρςημ ρσμέυεια παοαςίθεμςαι ςα απξςελέρμαςα ςηπ αμάλσρηπ πξσ εκςελέρθηκε. Ρςξ ςεϋυξπ ςχμ 

σπξλξγιρμόμ ςηπ μελέςηπ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ξι θεχοήρειπ πξσ έγιμαμ, ξι ξπξίεπ ατξοξϋμ 

ρςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ κάθε μίαπ εκ ςχμ διεσθϋμρεχμ ποξόθηρηπ. Ρημειόμεςαι ϊςι ρςξ παοϊμ ρςάδιξ 

ςηπ ξοιρςικήπ μελέςηπ έγιμε πιξ εμδελευήπ αμάλσρη όρςε μα εναρταλιρςεί ϊςι υοηριμξπξιξϋμςαι ξι 

δσρμεμέρςεοεπ εμεογειακά ρσμθήκεπ για ςα σπϊ μελέςη έογα. 

 

 Δσςική διεύθσμρη ποξώθηρηπ  

 

 

 

 

Πιμ. 3-7: Ισμαςιρμξί ρςα αμξιυςά για πεοίξδξ επαματξοάπ 75 έςη – Δ διεύθσμρη ποξώθηρηπ 

 

 Δσςική-βξοειξδσςική διεύθσμρη ποξώθηρηπ 

 

 

Πιμ. 3-8: Ισμαςιρμξί ρςα αμξιυςά για πεοίξδξ επαματξοάπ 75 έςη - ΔΒΔ διεύθσμρη ποξώθηρηπ 

 

 Βξοειξδσςική διεύθσμρη ποξώθηρηπ  

 

 

 

 

Πιμ. 3-9: Ισμαςιρμξί ρςα αμξιυςά για πεοίξδξ επαματξοάπ 75 έςη - ΒΔ διεύθσμρη ποξώθηρηπ 

 

 

 Βόοεια διεύθσμρη ποξώθηρηπ  

 

 

 

r 

(έςη) 

U 

(m/sec) 

F 

(km) 

Ζs 

(m) 

Ts 

(sec) 

Tp 

(sec) 

Lo 

(m) 

75 26,75 310 6,40 10,81 11,38 182,60 

r 

(έςη) 

U 

(m/sec) 

F 

(km) 

Ζs 

(m) 

Ts 

(sec) 

Tp 

(sec) 

Lo 

(m) 

75 25,72 360 6,03 10,49 11,05 171,92 

r 

(έςη) 

U 

(m/sec) 

F 

(km) 

Ζs 

(m) 

Ts 

(sec) 

Tp 

(sec) 

Lo 

(m) 

75 24,18 65 3,59 6,40 6,73 63,87 

r 

(έςη) 

U 

(m/sec) 

F 

(km) 

Ζs 

(m) 

Ts 

(sec) 

Tp 

(sec) 

Lo 

(m) 

75 20,58  0,78 2,46 2,59 9,46 
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Πιμ. 3-10: Ισμαςιρμξί ρςα αμξιυςά για πεοίξδξ επαματξοάπ 75 έςη - Β διεϋθσμρη ποξόθηρηπ 

 

3.4.4. Κσμαςική ποξώθηρη - κύμαςα ρυεδιαρμξύ    

Ξι ςελικξί κσμαςιρμξί ρυεδιαρμξϋ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςα επιμέοξσπ ρςξιυεία ςχμ διαςξμόμ ςξσ 

έογξσ είμαι ξι ςξπικξί, δηλαδή ασςξί πξσ έυξσμ ποξχθηθεί απϊ ςα αμξιυςά ρςημ πεοιξυή ςχμ σπϊ 

μελέςη καςαρκεσόμ. Ξ σπξλξγιρμϊπ ςχμ «ςξπικόμ» κσμαςικόμ υαοακςηοιρςικόμ έγιμε με υοήρη 

απλξσρςεσςικήπ αοιθμηςικήπ αμάλσρηπ, η ξπξία ποξςείμεςαι απϊ ςξμ Goda και παοξσριάζεςαι και 

ρςξ ρυεςικά ποϊρταςξ manual CIRIA (manual in the use of rock engineering). H μεθξδξλξγία ασςή 

απξδίδει πξλϋ ικαμξπξιηςικά απξςελέρμαςα αλλά ποέπει μα ανιξλξγείςαι ποξρεκςικά ρε 

πεοιπςόρειπ ϊπχπ ρςημ ρσγκεκοιμέμη ρςημ ξπξία ξι ιρξβαθείπ δεμ εμταμίζξσμ ρςαδιακή μείχρη και 

ξμξιξμξοτία ρςημ διαμϊοτχρη ςξσπ. Ζ μεθξδξλξγία παοξσριάζεςαι αμαλσςικά ρςξ εϋυξπ ςχμ 

Σπξλξγιρμόμ ςηπ παοξϋραπ. ϊπχπ αματέοθηκε ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςχμ έογχμ υοηριμξπξιήθηκαμ 

ςελικά ξι Δ, ΔΒΔ και ΒΔ κσμαςιρμξί.  

 

Ρσγκεκοιμέμα ενεςάρθηκαμ ξι κσμαςιρμξί ΒΔ διεϋθσμρηπ ποξόθηρηπ μεςά ςημ ποϊρπςχρη ςξσπ 

ρςξμ ακοξμόλιξ ςξσ ποξςειμϊμεμξσ απϊ ςημ μελέςη ποξρήμεμξσ μόλξσ, ατεμϊπ μεμ για μα 

ποξκϋφξσμ ςα μεγέθη ρυεδιαρμξϋ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ, ατεςέοξσ δε για μα ενεςαρθεί η 

εναρτάλιρη σπήμεμχμ ρσμθηκόμ ρςιπ θέρειπ ποϊρδερηπ ςχμ ρκατόμ. Ξι Δ και ΔΒΔ διεσθϋμρειπ 

είμαι ξι πλέξμ κοίριμεπ για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. Ρςξσπ σπξλξγιρμξϋπ ποξόθηρηπ 

δεμ λαμβάμεςαι ρσμςηοηςικά σπϊφη ςξ ταιμϊμεμξ ςηπ πεοίθλαρηπ ςχμ ποξχθξϋμεμχμ κσμάςχμ.  

 

Ρςημ κσμαςική ποξόθηρη λήτθηκαμ σπϊφη ξι διακσμάμρειπ ςηπ ρςάθμηπ ςηπ θάλαρραπ και 

ειδικϊςεοα η αμϋφχρη ςηπ καςά ςημ ποξόθηρη ςχμ κσμάςχμ, καθόπ επιςοέπει ςημ αμάπςσνη 

μεγαλϋςεοχμ κσμαςικόμ μεγεθόμ ρςξ εκάρςξςε βάθξπ. Ρςημ αμάλσρη ςηπ παοξϋραπ μελέςηπ 

λήτθηκαμ ςα ενήπ ταιμϊμεμα: (α) παλιοοξιακέπ μεςαβξλέπ (β) wind set-up και (γ) βαοξμεςοικέπ 

μεςαβξλέπ (storm surges). Δεμ λήτθηκε η επιοοξή ςξσ wave set-up καθόπ πεοιλαμβάμεςαι ρςη 

μεθξδξλξγία ςηπ κσμαςικήπ ποξόθηρηπ. Ξι θεχοήρειπ πξσ έγιμαμ αμςιρςξιυξϋμ ρςημ εκάρςξςε 

πεοίξδξ επαματξοάπ κϋμαςξπ πξσ ενεςάρθηκε, ήςξι για ςξσπ κσμαςιρμξϋπ 75εςίαπ, 25εςίαπ και 

10εςίαπ. Για ςξμ κσμαςιρμϊ ρυεδιαρμξϋ η αμϋφχρη ςηπ ρςάθμηπ θάλαρραπ θεχοήθηκε ίρη με 

80εκας., για ςξμ κσμαςιρμϊ 20εςίαπ και ασςϊμ ςηπ 10εςίαπ ίρη με 60εκας. αμςίρςξιυα.  

Ξι κσμαςιρμξί ςηπ 75εςίαπ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςχμ δξμικόμ ρςξιυείχμ ςχμ 

διαςξμόμ ποξρςαρίαπ, εμό ασςξί ςηπ 20εςίαπ και ςηπ 10εςίαπ για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ρςάθμηπ ρςέφηπ 

ςχμ καςαρκεσόμ. Ακξλξσθεί ρσγκεμςοχςικϊπ πίμακαπ με ςα απξςελέρμαςα ςηπ κσμαςικήπ αμάλσρηπ 

ποξόθηρηπ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ – ΘΔΗ  ΈΡΓΟΤ 

Βάθος  

 (m) 

ΓΗ 

(m) 

Ηs- T75 

(m) Ηs-T20   (m) Ηs-T10   (m) 

Α) Σμήμα Προζήνεμοσ Μώλοσ από ηην ακηή μέτρι και ηην 

καμπύλη αλλαγής διεύθσνζης – Σ.Γ.: Α-Α 

 

  

 

 

Γιαζηαζιολόγηζη Θφράκιζης -3,0 (*) 0,80 2,59 - - 
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Καθοριζμός ηέυης Θφράκιζης – σπολογιζμός 

σπερπήδηζης – Γιαηομή Α3-Α3 -3,0 0,80/060 2,59 2,20 2,13 

Καθοριζμός ηέυης Θφράκιζης – σπολογιζμός 

σπερπήδηζης – Γιαηομή Α2-Α2 -2,0 0,80/0,60 2,07 1,81 1,74 

Καθοριζμός ηέυης Θφράκιζης – σπολογιζμός 

σπερπήδηζης – Γιαηομή Α1-Α1 -1,50 0,80/0,60 1,88 1,55 1,47 

Β) Σμήμα μώλοσ ζηην καμπύλη αλλαγής διεύθσνζης – 

Σ.Γ.: Β-Β & Β’-Β’ 

 

  

 

 

Γιαζηαζιολόγηζη Θφράκιζης -4,0 0,80 3,11 - - 

Καθοριζμός ηέυης  - Τπολογιζμός σπερπήδηζης  -4,0 0,80/060 3,11 2,86 2,78 

Γ) Δσθύγραμμο ημήμα μώλοσ σπό επιζκεσή – Σ.Γ.: Γ-Γ 

 

  

 

 

Γιαζηαζιολόγηζη Θφράκιζης  -4,5 0,80 3,38 - - 

Καθοριζμός ηέυης  - Τπολογιζμός σπερπήδηζης  -4,5 0,80/0,60 3,38 3,12 3,04 

Γ) Δπέκηαζη προζήνεμοσ μώλοσ νέο ημήμα – Σ.Γ.: Γ-Γ 

 

  

 

 

Γιαζηαζιολόγηζη Θφράκιζης -4,5 0,80 3,38 - - 

Καθοριζμός ηέυης  - Τπολογιζμός σπερπήδηζης -4,5 0,80/0,60 3,38 3,12 3,04 

Δ) Δπέκηαζη προζήνεμοσ μώλοσ νέο ημήμα ακρομφλίοσ – 

Σ.Γ.: Δ-Δ 

 

  

 

 

Γιαζηαζιολόγηζη Θφράκιζης -5,0 0,80 3,64 3,38 3,31 

Καθοριζμός ηέυης  - Τπολογιζμός σπερπήδηζης -3,5 0,80/0,60 3,64 3,38 3,31 

Πιμ. 3-11: Ισμαςιρμόπ ρυεδιαρμξύ ρςα επιμέοξσπ ςμήμαςα ςχμ έογχμ 

 
(*): Ζ ςιμή ασςή είμαι ρσμςηοηςική καθόπ ςξ κϋμα ποξρπίπςει ρε μικοϊςεοξ βάθξπ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα. 

Δεδξμέμξσ ϊμχπ ϊςι ξι ιρξβαθείπ βοίρκξμςαι πξλϋ κξμςά η μία ρςημ άλλη απξταρίρθηκε ρσμςηοηςικά η 

υοηριμξπξίηρη ςηπ.  
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4. ΓΔΩΣΔΦΜΘΙΑ ΣΟΘΦΔΘΑ ΠΔΡΘΟΦΖ ΛΔΚΔΣΖ & ΛΔΚΔΣΖ ΗΔΛΔΚΘΩΖ 

 

4.1. Ειραγχγή 

Ρςξ πλαίριξ ςηπ εκπϊμηρηπ ςηπ Ξοιρςικήπ Λελέςηπ ςξσ έογξσ και βάρει ςχμ ποξδιαγοατόμ και 

απαιςήρειπ εκπϊμηρηπ ςχμ μελεςόμ ςχμ λιμεμικόμ έογχμ εκςελέρθηκε γεχςευμική έοεσμα ρςημ 

πεοιξυή πξσ ποϊκειςαι μα σλξπξιηθξϋμ ςα ποξςειμϊμεμα έογα. Ζ γεχςευμική έοεσμα πεοιελάμβαμε: 

ςημ εκςέλερη δϋξ (2) θαλάρριχμ γεχςοήρεχμ, καςάλληλα διαςεςαγμέμχμ ρςξ υόοξ ςξσ έογξσ, 

μέγιρςξσ ποξεκςιμόμεμξσ βάθξσπ εκάρςηπ 15μ. αμςίρςξιυα απϊ ςξ έδατξπ. Ζ έοεσμα εκςελέρθηκε 

ςξ διάρςημα μεςανϋ 24ηπ και 26ηπ Θαμξσαοίξσ ςξσ 2018.  

 

Ζ γεχςευμική έοεσμα πεοιελάμβαμε ςημ ποξεςξιμαρία, ςημ εκςέλερη εογαριόμ πεδίξσ, εογαρςηοίξσ 

και γοατείξσ ςηπ έοεσμαπ. ξ Γεχςευμικϊ Οοϊγοαμμα πεοιελάμβαμε ςημ εκςέλερη δϋξ (2) 

γεχςοήρεχμ με ρήμαμρη ΓΛΣ-1 και ΓΛΣ-2, ρσμξλικξϋ ποξεκςιμόμεμξσ βάθξσπ έκαρςηπ μέυοι 15m 

αμαλϊγχπ ςηπ απαμςόμεμηπ ρςοχμαςξγοατίαπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ξι γεχςοήρειπ υχοξθεςήθηκαμ 

ρςημ πεοιξυή ςηπ επέκςαρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μϊλξσ καθόπ και ςχμ ερχςεοικόμ κοηπιδχμάςχμ ςξσ 

σπήμεμξσ μϊλξσ, ποξκειμέμξσ μα ελεγυθξϋμ ξι ρςάθμεπ, ςξ πάυξπ και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ 

σπξκείμεμξσ τσρικξϋ σπεδάτξσπ. Ζ αμϊοσνη ςχμ γεχςοήρεχμ πεοιελάμβαμε ρσμευή 

δειγμαςξληφία, εκςέλερη δξκιμόμ ποϊςσπηπ διείρδσρηπ (S.P.T.) καθόπ και παοάλληλη πεοιγοατή 

ςχμ δειγμάςχμ. 

 

4.2. Σςοχμαςξγοατία ρυεδιαρμξύ έογχμ  

4.2.1. Γεμικά 

Ζ ρςοχμαςξγοατική ξογάμχρη ςχμ διεοεσμηθέμςχμ ρυημαςιρμόμ ρςη πεοιξυή θεμελίχρηπ 

ποξέκσφε απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ απξςελερμάςχμ ςχμ εογαριόμ σπαίθοξσ και εογαρςηοίξσ ςηπ 

παοξϋραπ έοεσμαπ. Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ παοαπάμχ ρςξιυείχμ ποξκϋπςει ϊςι ρςημ πεοιξυή 

μελέςηπ εμταμίζξμςαι κσοίχπ:  

 Ξι παοάκςιεπ απξθέρειπ ςηπ πεοιξυήπ ςξσ έογξσ είμαι πλειρςξκαιμικά ιζήμαςα – ΛΑΠΓΔΡ 

ρσμιρςάμεμεπ απϊ αογίλξσπ με μικοξεμρςοόρειπ  λιγμίςη.  
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4.2.2. Πεοιγοατή ρςοώρεχμ 

Σςοώρη Ο (Ιλσώδηπ άμμξπ – Αμμξιλύπ, με τύκια και ξογαμικά):  

Ζ ρςοόρη εμταμίζεςαι επιταμειακά ρςξ θαλάρριξ πσθμέμα, και ρςιπ δϋξ θέρειπ γεχςοήρεχμ, 

απξςελξϋμεμη απϊ κξκκόδη ιζήμαςα, υαμηλήπ πσκμϊςηςαπ, γκοίζξσ υοόμαςξπ και ειδικϊςεοα: α) 

ΑΛΛΞ κακήπ διαβάθμιρηπ με ιλϋ, μη πλαρςική  και β) ιλσόδη ΑΛΛΞ - ΑΛΛΞΘΚΣ με αοκεςά 

λεπςϊκξκκα. Δπιποϊρθεςα, εμςϊπ ςχμ σλικόμ ςχμ παοαπάμχ άμμχμ εσοίρκξμςαι και ελάυιρςξι 

λεπςξί υάλικεπ, τϋκη και λεπςά ϊρςοακα. 

Ζ εμ λϊγχ ρςοόρη ρσμίρςαςαι απϊ ςιπ πλέξμ ποϊρταςεπ επιταμειακέπ απξθέρειπ, ξι ξπξίεπ εμ γέμει 

βοίρκξμςαι ρε πξλϋ υαλαοή δξμή. α βάθη εμτάμιρηπ ςηπ Ρςοόρηπ "Ξ" παοξσριάζξμςαι ρςξμ πίμακα 

πξσ ακξλξσθεί και αμαμέμεςαι μα κσμαίμξμςαι καςά ςι πέοιν ασςόμ ρςιπ θέρειπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ 

έογχμ. 

 

ΓΕΩΣΡΗΗ 

ΒΑΘΟ 
από επιφάνεια του πυθμένα 

από – έωσ (m) 

ΒΑΘΟ 
από Μ..Θ. 

από – έωσ (m) 

ΓΜΤ-1 0,00 – 0,80 -4,20 έωσ -5,00 

ΓΜΤ-2 0,00 – 0,70 -2,50 έωσ -3,20 

Πιμ. 4-1: Βάθη εμτάμιρηπ ςοώρηπ Ο 

Σςοώρη Ι (Άογιλξπ - Αογιλξιλύπ): 

Οοϊκειςαι για: "ιλσόδη άογιλξπ μέςοια ρσμεκςική/ρςιτοή έχπ ρκληοή με μικοξ-εμρςοόρειπ 

αογιλικήπ άμμξσ - ειδικά ρςα αμόςεοα ςμήμαςά ςηπ - εμό καςά θέρειπ διαπιρςόμεςαι παοξσρία 

τσκόμ και μικοόμ ξρςοάκχμ». Ζ ρςοόρη εμταμίζεςαι χπ ξ κϋοιξπ ρυημαςιρμϊπ ρςη θέρη ςξσ 

έογξσ, αμέρχπ κάςχ απϊ ςημ επιταμειακή ρςοόρη Ξ. 

Οοϊκειςαι για ςετοξϋ-ςετοξποάριμξσ υοόμαςξπ ιρυμή ΆΠΓΘΚΞ/CL καςά ςϊπξσπ παυιά (CH) ή 

ιλσόδηπ/CL-ML. Ρςη θέρη ςηπ ΓΛΣ-1 η ρςοόρη είμαι ρκξσοϊυοχμη ρε βάθη 1,00 έχπ -6,50μ., ϊπξσ 

και εμταμίζξμςαι εμρςοόρειπ λιγμιςικξϋ ξοίζξμςα πάυξσπ πεοί ςα 10cm. Υαοακςηοίζεςαι χπ άογιλξπ 

μέρηπ κσοίχπ πλαρςιμϊςηςαπ. 

 

Ξι ρςάθμεπ εμτάμιρηπ και ςα πάυη ςηπ Ρςοόρηπ Θ εμταμίζξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 

 

Γεώτρηςη 
Βάθη εμφάνιςησ (από ΜΘ) 

από      έωσ 
Πάχοσ 

(m) 

ΓΜΤ-1 -5,00 έωσ -13,55(πέρασ γεώτρηςησ) >10 

ΓΜΤ-2 -3,20 έωσ –12,10(πέρασ γεώτρηςησ) >10 

Πιμ. 4-2: Βάθη εμτάμιρηπ και πάυη Ρςοόρηπ Θ  

α απξςελέρμαςα ςηπ αμχςέοχ διεοεϋμηρηπ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςα τσρικά και μηυαμικά 

υαοακςηοιρςικά ςξσπ, ρσμξφίζξμςαι ρςξμ διάγοαμμα πξσ ακξλξσθεί: 

 

 



 

 19 

υ. 4-1: Δμταμιζόμεμεπ ρςοώρειπ με ςα τσρικξμηυαμικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ 
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Ζ ρςοχμαςξγοατία ρυεδιαρμξϋ ποξέκσφε βάρει ςχμ μηςοόχμ ςχμ γεχςοήρεχμ (βλ. 

Έκθερη Ανιξλϊγηρηπ Γεχςευμικήπ Έοεσμαπ) και εμϊφει ςηπ εμ γέμει ξμξιξμξοτίαπ ςχμ 

εδατικόμ ρςοόρεχμ και ρςιπ δϋξ πεοιξυέπ ελέγυξσ, ποξραομϊρθηκε μϊμξμ ρςξ εκάρςξςε 

- βάρει ξοιζξμςιξγοατίαπ - βάθξπ ςξσ τσρικξϋ πσθμέμα διαςηοόμςαπ ρςαθεοά ςα 

υαοακςηοιρςικά ςχμ απαμςόμεμχμ ρςοόρεχμ, θεχοόμςαπ ϊςι ςα ϊοια ςχμ ρςοόρεχμ 

βοίρκξμςαι ρε παοάλληλη με ςξμ τσρικϊ πσθμέμα διάςανη. 

Για ςημ διεμέογεια ςχμ ρυεςικόμ ελέγυχμ για ςημ θεμελίχρη ςχμ ποξςειμϊμεμχμ έογχμ 

επιλέυθηκαμ ξι ακϊλξσθεπ κοίριμεπ διαςξμέπ ρυεδιαρμξϋ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ενεςαζϊμεμχμ 

έογχμ με γμόμξμα, ςη δσρμεμέρςεοη ρςοχμαςξγοατία σπξλξγιρμξϋ, ςιπ επιβαλλϊμεμεπ 

τξοςίρειπ και ςη διατξοεςική ρςάθμη θεμελίχρηπ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ έογχμ. Οιξ 

ρσγκεκοιμέμα:  
 

 α) Οεοιξυή Οοξρήμεμξσ 

Διαςξμή Δ-Δ: Γεόςοηρη ΓΛΣ-1 

 

 β) Οεοιξυή Σπήμεμξσ  

Διαςξμή Η-Η: Γεόςοηρη ΓΛΣ-2  

 

4.3. Παοάμεςοξι ρυεδιαρμξύ και απξςελέρμαςα μελέςηπ θεμελίχρηπ 

Ζ επάοκεια ςηπ θεμελίχρηπ ςηπ επέκςαρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ςεκμηοιόθηκε μέρχ 

γεχςευμικόμ ελέγυχμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςξμ κξομϊ ςξσ έογξσ (διαςξμή Δ-Δ). Ξι 

έλεγυξι πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςα πλαίρια ςηπ παοξϋρηπ για ςξμ ποξρήμεμξ μόλξ 

πεοιλάμβαμαμ: 

 

 Σπξλξγιρμξϋπ για ςημ εκςίμηρη ςξσ μεγέθξσπ ςχμ καθιζήρεχμ. 

 Αμαλϋρειπ γεμικήπ εσρςάθειαπ ςξσ έογξσ σπϊ ρςαςική και ρειρμική τϊοςιρη. 

 

Ζ επάοκεια ςηπ θεμελίχρηπ ςηπ αμακαςαρκεσήπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ ςεκμηοιόθηκε μέρχ 

γεχςευμικόμ ελέγυχμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρε ςσπική διαςξμή (Ζ-Ζ) η ξπξία 

εκςιμήθηκε χπ η δσρμεμέρςεοη απϊ πλεσοά τξοςίχμ. 

 

Ξι έλεγυξι πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςα πλαίρια ςηπ παοξϋρηπ για ςξμ σπήμεμξ μόλξ 

πεοιλάμβαμαμ:  

 

 Σπξλξγιρμξϋπ τέοξσραπ ικαμϊςηςαπ. 

 Σπξλξγιρμξϋπ για ςημ εκςίμηρη ςξσ μεγέθξσπ ςχμ καθιζήρεχμ 

 

Ζ μεθξδξλξγία πξσ σιξθεςήθηκε για ςξσπ χπ άμχ ελέγυξσπ και ξι αμαλσςικξί 

σπξλξγιρμξί, παοξσριάζξμςαι ρςα Οαοαοςήμαςα ςξσ εϋυξσπ ςχμ Σπξλξγιρμόμ. 

Ρϋμτχμα με ςιπ διαςξμέπ λιμεμικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςηπ μελέςηπ, η θεμελίχρη ςχμ λιμεμικόμ 

έογχμ ποξβλέπεςαι μα ποαγμαςξπξιηθεί επί ςχμ επιταμειακόμ αογιλικόμ ιζημάςχμ 

(Ρςοόρη Θ) ςξσ θαλάρριξσ πσθμέμα, μεςά ςημ επιταμειακή ενσγίαμρη πάυξσπ πεοί ςα 

1,50μ.ρςξμ ποξρήμεμξ και πεοί ςξ 1,00μ. ρςξμ σπήμεμξ (ξι δϋξ δσρμεμέρςεοεπ 

πεοιπςόρειπ), όρςε μα αταιοεθξϋμ ξι επιταμειακέπ υαλαοέπ απξθέρειπ. Ρϋμτχμα με ςξ 

ςεϋυξπ γεχςευμικήπ ανιξλϊγηρηπ η παοαμέμξσρα ρςοόρη Θ σπϊ ςη θεμελίχρη παοξσριάζει 
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καλά γεχςευμικά υαοακςηοιρςικά, καθόπ απξςελεί εδατικϊ ρυημαςιρμϊ πξσ διαθέςει 

γεμικά υαμηλή ρσμπιερςϊςηςα και σφηλή διαςμηςική αμςξυή. 

 

Ξι γεχςευμικξί έλεγυξι καθιζήρεχμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ καςέδειναμ ςημ αμάπςσνη 

αμεκςόμ καθιζήρεχμ ρςξμ Οοξρήμεμξ και Σπήμεμξ μόλξ αμςίρςξιυα, εμό ξι έλεγυξι 

ξλικήπ εσρςάθειαπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ με σπξλξγιρςικϊ ποϊγοαμμα, η μεθξδξλξγία 

και ξι παοαδξυέπ ςξσ ξπξίξσ καθόπ επίρηπ και ξι ελάυιρςξι βάρει καμξμιρμόμ 

απαιςξϋμεμξι ρσμςελερςέπ αρταλείαπ παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ρςα Οαοαοςήμαςα ςξσ 

εϋυξσπ ςχμ Σπξλξγιρμόμ, καςέδειναμ επάοκεια ςξσ εδάτξσπ θεμελίχρηπ μα παοαλάβει 

ςα τξοςία ςξσ έογξσ  ρςημ πεοιξυή επέκςαρηπ ςξσ Οοξρήμεμξσ. 

 

Βάρει ςχμ παοαπάμχ, η ρςοόρη Θ υαοακςηοίζεςαι χπ επαοκήπ μα παοαλάβει με 

ικαμξπξιηςική αρτάλεια ςα τξοςία ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ λιμεμικόμ έογχμ υχοίπ ςημ 

ποϊβλεφη λήφηπ ποϊρθεςχμ μέςοχμ για ςημ βελςίχρή ςηπ, πέοαμ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ 

ενσγίαμρηπ.  

 

Αματέοεςαι επίρηπ ϊςι δεμ έυει λητθεί σπϊφη ρσμςηοηςικά η βελςίχρη πξσ έυει σπξρςεί 

ςξ τσρικϊ έδατξπ απϊ ςξ στιρςάμεμξ ποίρμα λίθχμ - λιθξοοιπόμ ςξ ξπξίξ έυει απξςεθεί 

για μεγάλξ υοξμικϊ διάρςημα ρε ςμήμα ςηπ μελλξμςικήπ επέκςαρηπ ςξσ Οοξρήμεμξσ και 

κσοίχπ ρςξ μεγαλϋςεοξ ςμήμα ςξσ Σπήμεμξσ. 

 

Λε βάρη ςα απξςελέρμαςα ςχμ γεχςευμικόμ ελέγυχμ ρσμάγξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

 

Σύμξφη απξςελερμάςχμ γεχςευμικώμ ελέγυχμ: 

 

α) Ξι έλεγυξι καθιζήρεχμ καςέδειναμ ρσμξλικέπ καθιζήρειπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 10εκ. για ςξμ 

σπήμεμξ κοηπιδϊςξιυξ και 38 εκ. για ςξμ ποξρήμεμξ μόλξ. Ξι μιρέπ απϊ ασςέπ ςιπ 

καθιζήρειπ θεχοείςαι ϊςι απξςελξϋμ άμερεπ, ξι ξπξίεπ θα αμαπςσυθξϋμ ρςαδιακά καςά ςημ 

διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, εμό ξι σπξλειπϊμεμεπ θα απξςελέρξσμ μακοξυοϊμιεπ 

καθιζήρειπ ξι ξπξίεπ θα εκδηλχθξϋμ καςά ςη τάρη λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ.  

 

Ξι καθιζήρειπ έυξσμ ποξκϋφει απϊ ρσμςηοηςικέπ γεμικϊςεοα θεχοήρειπ λϊγχ έλλειφηπ 

ρςξιυείχμ ρςα βαθϋςεοα ρςοόμαςα. Οιξ ρσγκεκοιμέμα θεχοήθηκε ϊςι ςα εσοήμαςα ςηπ 

γεχςευμικήπ έοεσμαπ εκςείμξμςαι και ρςα σπξκείμεμα ρςοόμαςα μέυοι ςξσ πέοαςξπ ςξσ 

βάθξσπ επιοοξήπ ςηπ καςαρκεσήπ. Δηλαδή ϊςι ρςιπ πιξ βαθιέπ ρςοόρειπ δεμ απαμςάςαι 

βελςίχρη ςχμ τσρικξμηυαμικόμ παοαμέςοχμ ςξσ εδάτξσπ. Ζ θεόοηρη ασςή είμαι ποξπ 

ςημ πλεσοά ςηπ αρτάλειαπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςηπ καςαρκεσήπ για ςξσπ ελέγυξσπ γεμικήπ 

εσρςάθειαπ πξσ εκςελέρθηκαμ. Αμςίθεςα για ςιπ καθιζήρειπ η θεόοηρη ασςή είμαι 

ρσμςηοηςική. Ρςημ ποαγμαςικϊςηςα αμαμέμεςαι ϊςι ςξ ποαγμαςικϊ μέγεθξπ θα είμαι 

ρημαμςικά μικοϊςεοξ και ϊυι μεγαλϋςεοξ ςχμ 20εκας. για ςξμ ποξρήμεμξ και 5-6εκας. για 

ςξμ σπήμεμξ μόλξ αμςίρςξιυα. α μεγέθη ασςά κοίμξμςαι ικαμξπξιηςικά για ςξμ 

ποξρήμεμξ μόλξ και ςημ επιθσμηςή ποξρςαρία ςηπ λιμεμξλεκάμηπ ςξσ καςατσγίξσ απϊ 

ςξσπ ποξχθξϋμεμξσπ κσμαςιρμξϋπ, καθόπ ακϊμη και αμ μελλξμςικά εμταμιρςξϋμ ασςϊ θα 

ρσμβεί ρε μεγάλξ βάθξπ υοϊμξσ εμό και ςα μεγέθη ςχμ σπξυχοήρεχμ δεμ αμαμέμεςαι μα 

διατξοξπξιήρξσμ ξσριαρςικά ςιπ παοξυέπ σπεοπήδηρηπ ςχμ κσμάςχμ.   

Για ςξσπ κοηπιδϊςξιυξσπ βαοϋςηςαπ ξι καθιζήρειπ αμαμέμεςαι μα εκδηλχθξϋμ άμερα και 

ρσγκεκοιμέμα ρςημ τάρη ςχμ ποξτξοςίρεχμ ςχμ ρςηλόμ ϊπχπ ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ 
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ποξδιαγοατέπ καςαρκεσήπ ςξσπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςα μεγέθη είμαι πάμχ απϊ 4-5εκας. 

ασςϊ μπξοεί εϋκξλα μα αμςιμεςχπιρθεί με ςημ αμάληφη ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ με 

ρσμπλήοχρη ςηπ υσςήπ επί ςϊπξσ αμχδξμήπ ςχμ κοηπιδχμάςχμ. Ρημειόμεςαι ϊςι ξι 

καθιζήρειπ κάςχ απϊ ςιπ δϋξ ακοαίεπ πλεσοέπ ςξσ κοηπιδξςξίυξσ θα είμαι παοεμτεοείπ 

ξπϊςε δεμ αμαμέμξμςαι και ρςοξτέπ ςξσ κοηπιδξςξίυξσ, καθόπ ςξ διάγοαμμα ςχμ πιέρεχμ 

ρςημ έδοαρη ςξσ ςξίυξσ είμαι ρυεδϊμ ξμξιϊμξοτξ.  

 

β) Ξι έλεγυξι τέοξσραπ ικαμϊςηςαπ για ςξ κοηπίδχμα ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ καςέδειναμ 

ικαμξπξιηςικϊ ρσμςελερςή αρταλείαπ ςϊρξ σπϊ ρςαςικέπ ϊρξ και σπϊ ρειρμικέπ ρσμθήκεπ 

τϊοςιρηπ (Fs = 4,50 και 1,06   αμςίρςξιυα). 

 

γ)   Ξι αμαλϋρειπ ξλικήπ εσρςάθειαπ, σπϊ ρςαςικέπ ρσμθήκεπ, καςέδειναμ επαοκή 

αρτάλεια έμαμςι αρςξυίαπ καθόπ ξ κοίριμξπ ρσμςελερςήπ αρταλείαπ ποξέκσφε ίρξπ με 

SF=1,92 πξσ είμαι βάρει ςχμ ιρυσϊμςχμ καμξμιρμόμ μεγαλϋςεοξπ ςξσ ελάυιρςξσ 

επιςοεπϊμεμξσ SFmin=1,40. Σπϊ ρειρμικέπ ρσμθήκεπ αμςίρςξιυα, ξι αμαλϋρειπ εσρςάθειαπ 

καςέδειναμ κοίριμξ ρσμςελερςή αρταλείαπ ίρξ με SF = 1,02 πξσ είμαι βάρει ςχμ ιρυσϊμςχμ 

καμξμιρμόμ μεγαλϋςεοξπ ςξσ ελάυιρςξσ επιςοεπϊμεμξσ SFmin = 1,00. 

 

Βάρει ςχμ αμχςέοχ ςα ποξςειμϊμεμα μέςοα θεμελίχρηπ θεχοξϋμςαι επαοκή καθόπ ρε 

επίπεδξ αρταλείαπ επιςσγυάμξμςαι ξι απϊ ςξσπ Διεθμείπ Ιαμξμιρμξϋπ και Ρσρςάρειπ 

απαιςξϋμεμξι ρσμςελερςέπ αρταλείαπ, εμό απϊ ςημ άπξφη ςχμ καθιζήρεχμ ατεμϊπ μεμ 

δεμ επηοεάζξσμ ξσριαρςικά ςη λειςξσογία ςχμ καςαρκεσόμ ατεςέοξσ μπξοξϋμ μα 

αμςιμεςχπιρθξϋμ ρςα κοηπιδόμαςα ενσπηοέςηρηπ ςχμ ρκατόμ υχοίπ ιδιαίςεοα μέςοα. Ζ 

λήφη ποϊρθεςχμ μέςοχμ κοίμεςαι ςευμικξξικξμξμικά χπ μη ξοθή για ςξ μέγεθξπ αλλά και 

ςα δεδξμέμα ςξσ ενεςαζϊμεμξσ έογξσ. 

 

Οαοά ςα ρυεςικά ικαμξπξιηςικά απξςελέρμαςα η ξοθή ςευμικά και ρϋμτχμα με ςιπ 

ποξβλέφειπ ςηπ παοξϋρηπ μελέςηπ εκςέλερη ςχμ εκρκατόμ ςξσ πσθμέμα θεχοείςαι 

επιβεβλημέμη, καθόπ η ϊπξια ελλειμμαςική εογαρία, ή ακαςαλληλϊςηςα ςχμ σλικόμ 

θεμελίχρηπ πξσ ποξβλέπξμςαι θα ξδηγήρει ρε πξλϋ ασνημέμεπ καθιζήρειπ εμό και ξι 

ρσμθήκεπ εσρςάθειαπ ςηπ καςαρκεσήπ δεμ θα είμαι εναρταλιρμέμεπ. 
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5. ΠΡΟΒΚΖΛΑΣΑ ΙΑΣΑΥΤΓΘΟΤ - ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΤΥΘΣΑΛΔΜΖ ΙΑΣΑΣΑΖ   

 
 

5.1. Παοξσρίαρη απξςελερμάςχμ επιςόπξσ ασςξφίαπ ρςη λιμεμική εγκαςάρςαρη 

ξ καςατϋγιξ ςξσ Λϋςικα είμαι αλιεσςικϊ και λειςξσογεί ρήμεοα με ρημαμςικά 

ποξβλήμαςα ρε επίπεδξ αρτάλειαπ, λειςξσογικϊςηςαπ αλλά και ενσπηοέςηρηπ. 

Απξςέλερμα είμαι μα μημ μπξοεί μα παοέυει ξϋςε ρςξσπ κϋοιξσπ υοήρςεπ ςξσ 

ικαμξπξιηςικέπ ρσμθήκεπ ενσπηοέςηρηπ, ξϋςε και ρςξμ ρημαμςικϊ αοιθμϊ ςξσοιρςικόμ 

ρκατόμ και ρκατόμ αμαφσυήπ πξσ ποξρεγγίζξσμ ςημ πεοιξυή καςά ςημ θεοιμή – 

ςξσοιρςική πεοίξδξ. Ξ Λϋςικαπ απξςελεί καςατϋγιξ ικαμόμ διαρςάρεχμ, πξσ σπϊ 

ποξωπξθέρειπ μπξοεί μα καλϋφει ςιπ αμάγκεπ ςχμ αλιέχμ ςηπ πεοιξυήπ ή/και μα ςιπ 

εμιρυϋρει (ρήμεοα σπάουξσμ αλιείπ πξσ ξδηγξϋμςαι ρε άλλα καςατϋγια), καθόπ και καςά 

ςη θεοιμή πεοίξδξ μα εμιρυϋρει ςημ ποξρέγγιρη ςξσοιρςικόμ ρκατόμ πξσ θα δόρξσμ 

πεοαιςέοχ αμάπςσνη ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή. 

ξ καςατϋγιξ ρςημ ρημεοιμή ςξσ μξοτή απξςελείςαι απϊ ποξρήμεμξ μόλξ, ρυήμαςξπ Γ, 

ρσμξλικξϋ μήκξσπ 190μ. εκ ςχμ ξπξίχμ ςα 155μ.διαθέςξσμ ερχςεοική κοηπίδχρη, εμό ςα 

ςελεσςαία 35μ., ρςημ πεοιξυή ςξσ ακοξμχλίξσ ςξσ, απξςελξϋμςαι αμιγόπ απϊ σλικά 

επίυχρηπ, λιθξοοιπέπ και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ζ ενχςεοική θχοάκιρη ςξσ ποξρήμεμξσ 

μόλξσ νεκιμά ρε απϊρςαρη 35μ. απϊ ςη γέμερή ςξσ και απξςελείςαι απϊ τσρικξϋπ 

ξγκξλίθξσπ Β’ και Γ’ καςηγξοίαπ. Ζ θχοάκιρη έυει ρσμξλικϊ μήκξπ 165μ. πεοίπξσ. α 

ςελεσςαία 35-38μ. ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, απξςελξϋμςαι απϊ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ και 

λιθξοοιπέπ, υχοίπ ερχςεοική κοηπίδχρη. 

Ζ ερχςεοική κοηπίδχρη ςξσ μόλξσ καςαρκεσάρςηκε χπ έογξ βαοϋςηςαπ ρσμιρςόμεμη 

απϊ ρσμπαγείπ ςευμηςξϋπ ξγκξλίθξσπ εκ ρκσοξδέμαςξπ και αμχδξμή απϊ ρκσοϊδεμα με 

ρςάθμη ρςέφηπ +1,0μ. (μέρξ) απϊ Λ.Ρ.Η. και πλάςξπ 8,5μ. (πεοίπξσ). Δεδξμέμξσ ϊςι 

αουικά καςαρκεσάρςηκαμ 70,0μ. μόλξσ και ρςη ρσμέυεια επεκςάθηκε ρςξ ρημεοιμϊ ςξσ 

μήκξπ, ρςημ πεοιξυή ποξραομξγήπ ςξσ ήδη καςαρκεσαρμέμξσ μόλξσ, καςαρκεσάρςηκε 

ερχςεοική κοηπίδχρη με καςακϊοστξ μέςχπξ, απϊ ϋταλξ, υσςϊ ρκσοϊδεμα, ρσμξλικξϋ 

μήκξσπ 50μ. ξ αουικϊ λειςξσογικϊ βάθξπ κοηπίδχρηπ ήςαμ 3,0μ., ςξ ξπξίξ ϊμχπ 

μειόθηκε ρε 2,0μ. και λιγϊςεοξ 1,5μ. και 1,0μ. κξμςά ρςη γέμερη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, 

κσοίχπ λϊγχ ρςεοεξμεςατξοάπ και ποξράμμχρηπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα και με βάρη ςξ 

ποϊρταςξ ςξπξγοατικϊ – βσθξμεςοικϊ Τεβοξσαοίξσ 2015, ςξ μέρξ χτέλιμξ βάθξπ ρςα 

ποόςα 30,0-35μ. ςηπ κοηπίδχρηπ ρήμεοα παοξσριάζεςαι πεοίπξσ 1,0μ., (ρημεία Α-Β), εμό 

ρςξ σπϊλξιπξ ςμήμα ςξσ μέυοι και ςξ ρημείξ Γ ςξ χτέλιμξ βάθξπ ασνάμεςαι ρυεςικά και 

κσμαίμεςαι μεςανϋ 1,48μ. και 1,70μ. Δεδξμέμηπ ςηπ έλλειφηπ σπξθαλάρριαπ ασςξφίαπ 

εκςιμάςαι ϊςι ςξ ποαγμαςικϊ χτέλιμξ βάθξπ βοίρκεςαι πεοί ςα -1,70μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. Ρςα 

ρημεία πξσ παοξσριάζεςαι μικοϊςεοξ βάθξπ πιθαμόπ σπάουξσμ ρσγκεμςοόρειπ ιζημάςχμ, 

ή και ϊπχπ θα αματεοθεί ρςημ ρσμέυεια παοξσρία μεμξμχμέμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ πξσ 

έυξσμ παοαρσοθεί απϊ ςημ ποξρήμεμη πλεσοά και καςαπέρει έμποξρθεμ ςξσ μεςόπξσ ςξσ 

κοηπιδξςξίυξσ. Απϊ ςξ ρημείξ Γ μέυοι και ςξ Δ, πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ κεκαμμέμξ ςμήμα 

ςξσ μόλξσ, ςξ βάθξπ κοηπίδχρηπ ασνάμεςαι ρςα 1,90μ. ρςξ μέρξ πεοίπξσ ςξσ ςμήμαςξπ. 

ξ εμταμιζϊμεμξ βάθξπ ρςα -1,62μ. ρςξ πέοαπ ςξσ θεχοείςαι ϊςι έυει ποξκϋφει απϊ 

ρσρρόοεσρη σλικξϋ ή ςξ πιθαμϊςεοξ απϊ ςξ γϋοιρμα ςξσ πλεσοικξϋ ποαμξϋπ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςξ ρυέδιξ.  
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Όλα ςα κοηπιδόμαςα έυξσμ καςαρκεσαρθεί με υσςή επί ςϊπξσ αμχδξμή πλάςξσπ πεοίπξσ 

1,0μ. Ζ ϊπιρθεμ ςηπ αμχδξμήπ υεοραία ζόμη καλϋπςεςαι καθ’ ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ με επιρςοόρειπ υσςόμ ρκσοξδεμάςχμ. Ξι επιρςοόρειπ εγκιβχςίζξμςαι 

ποξπ ςημ πλεσοά ςηπ θχοάκιρηπ απϊ επιμήκη δξκϊ ικαμξϋ πάυξσπ πξσ εγκιβχςίζει ςιπ 

θοασρςέπ ρςοόρειπ ςηπ ξδξρςοχρίαπ. Ζ δξκϊπ είμαι διακοιςή απϊ ςξμ αομϊ πξσ ςημ 

διαυχοίζει απϊ ςιπ σπϊλξιπεπ επιρςοόρειπ ςξσ έογξσ. Ρςξ πέοαπ ςξσ έογξσ έυει σπξρςεί 

ρημαμςικέπ παοαμξοτόρειπ λϊγχ σπξρκατόμ.  

Ρςιπ αμχδξμέπ έυει γίμει εγκαςάρςαρη σπϊγειχμ δικςϋχμ ηλεκςοιρμξϋ και ϋδοεσρηπ με 

διέλεσρη ρχλημόρεχμ και τοεαςίχμ. ξ σπϊγειξ δίκςσξ και ςα σπάουξμςα τοεάςια είμαι 

αμεμεογά λϊγχ καςαρκεσαρςικόμ κακξςευμιόμ και τθξοόμ απϊ κακή υοήρη καςά ςξ 

παοελθϊμ. Οοακςικά απαιςείςαι αμςικαςάρςαρη ςξσ. Δπίρηπ, ρςη δξκϊ εγκιβχςιρμξϋ έυξσμ 

ςξπξθεςηθεί αμςίρςξιυεπ ρχλημόρειπ απϊ ςιπ ξπξίεπ δίμεςαι παοξυή ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ 

ρςξσπ εγκαςερςημέμξσπ ρςϋλξσπ τχςιρμξϋ. Δεμ έυξσμ εγκαςαρςαθεί pillars για ςημ 

διαμξμή οεϋμαςξπ και μεοξϋ ρςξσπ υοήρςεπ ςξσ καςατσγίξσ, κάςι ςξ ξπξίξ θεχοείςαι 

αμαγκαίξ ρε ρϋγυοξμα καςατϋγια για ςη βελςίχρη ςχμ ρσμθηκόμ εογαρίαπ και 

απξδξςικϊςηςαπ ςχμ αλιέχμ. Ρςημ παοξϋρα μελέςη θα γίμει ποϊβλεφη για ςημ 

εγκαςάρςαρη ςχμ απαοαίςηςχμ σπξδξμόμ, δηλαδή ςηπ παοξυήπ ϋδοεσρηπ και οεϋμαςξπ, 

internet, τχςιρμξϋ και ςέλξπ πσοϊρβερηπ. 

Ρςξ ακοξμόλιξ ςξσ έογξσ έυει εγκαςαρςαθεί ριδηοϊπλεκςξπ ξβελϊπ μεςά ςξσ ταμξϋ 

μασριπλξΐαπ. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ επί ςϊπξσ ασςξφίαπ ρςξ έογξ ξ ταμϊπ και η βάρη ςξσ 

είυαμ καςαπέρει επί ςξσ ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ. Ξ ταμϊπ ςξσ ακοξμχλίξσ υοήζει ποακςικά 

αμςικαςάρςαρηπ, λϊγχ ςξσ ϊςι μακοό έυει παοαμείμει εκςεθειμέμξπ ρςημ διαβοχςική 

επιοοξή ςξσ θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ. Δπιποϊρθεςα απαιςείςαι μέα καςαρκεσή, υχοίπ 

ποξβλήμαςα και κσοίχπ αμξνείδχςη όρςε μα ρσμτχμεί με ςιπ ρσρςάρειπ και ςιπ 

ποξδιαγοατέπ ςηπ Σπηοερίαπ Τάοχμ ςξσ Οξλεμικξϋ Μασςικξϋ.  Ξ μέξπ μεςαλλικϊπ ξβελϊπ 

θα ποέπει μα ςξπξθεςηθεί ρςξ ακοξμόλιξ ςηπ κεταλήπ ςηπ επέκςαρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ 

μόλξσ. Ζ διαμϊοτχρη ασςή πεοιγοάτεςαι ρςημ ρσμέυεια ςηπ έκθερηπ, εμό παοξσριάζεςαι 

ρςξ ρυέδιξ ςχμ ςσπικόμ διαςξμόμ ςχμ ςευμικόμ ρυεδίχμ. Ρςιπ αμχδξμέπ ςχμ 

κοηπιδξςξίυχμ έυξσμ ςξπξθεςηθεί δέρςοεπ και κοίκξι ποϊρδερηπ για ςημ ποϊρδερη ςχμ 

ρκατόμ ςχμ αλιέχμ. 

Ζ ενχςεοική πλεσοά ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ είμαι καςαρκεσαρμέμη με κεκλιμέμξ 

απξοοξτηςικϊ ποαμέπ, ρσμιρςόμεμη απϊ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ και λιθξοοιπέπ διατϊοχμ 

μεγεθόμ και διαβαθμίρεχμ. Ζ διαμϊοτχρη ςξσπ διατξοξπξιείςαι καςά μήκξπ ςξσ έογξσ 

αμάλξγα με ςημ ποξρβξλή πξσ στίρςαμςαι απϊ ςημ κσμαςική εμέογεια. 

 

Οιξ αμαλσςικά ρςημ πεοιξυή ςηπ οίζαπ ςξσ μόλξσ και ρσγκεκοιμέμα ρςα ποόςα 35μ. 

πεοίπξσ, σπάουει μικοή αμμόδηπ παοαλία ρςημ ξπξία ρσγκεμςοόμξμςαι τϋκια. Ρςξ ςμήμα 

ασςϊ δεμ σπάουει ρςοόρη θχοάκιρηπ ςξσ μόλξσ, ή εμδέυεςαι μα έυει «εγκιβχςιρθεί» απϊ 

ςα ρσγκεμςοχμέμα αμμόδη ιζήμαςα. Ζ ρσγκεκοιμέμη παοαλία έυει διαμξοτχθεί μεςά ςημ 

καςαρκεσή ςξσ σπάουξμςξπ έογξσ, ϊπχπ αμαλϋεςαι και ρςημ ρσμέυεια ςξσ ςεϋυξσπ, και 

ξτείλεςαι ρςη διακξπή ςηπ παοάλληληπ ρςεοεξμεςατξοάπ απϊ ςα δσςικά.  

 

Ακξλξσθεί τχςξγοατική απξςϋπχρη ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ, η ξπξία καςαγοάτηκε 

ρςιπ δϋξ επιςϊπξσ ασςξφίεπ πξσ εκςελέρθηκαμ καςά ςημ διάοκεια εκπϊμηρηπ ςηπ μελέςηπ. 
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Υχς. 5-1: Άπξφη ςηπ μικοξύ εύοξσπ αμμώδξσπ παοαλία ρςημ οίζα ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ.  

 

Ρςημ παοαπάμχ τχςξγοατία διακοίμεςαι ςξ ρυεςικά ρςεμϊ πλάςξπ ςηπ ρςέφηπ ςξσ 

ποαμξϋπ και κσοίχπ η απϊςξμη κλίρη ςξσ. Διακοίμξμςαι και ξι διάρπαοςξι μικοξί λίθξι επί 

ςηπ ρςέφηπ ςξσ ποαμξϋπ. Ξι μικοξί λίθξι πιθαμά έυξσμ ςξπξθεςηθεί μεςαγεμέρςεοα ρςημ 

ποξρπάθεια μα μειχθξϋμ ςα ποξβλήμαςα σπεοπήδηρηπ ςηπ καςαρκεσήπ, υχοίπ ξσριαρςικϊ 

απξςέλερμα. ξ μικοϊ βάοξπ ςξσπ είμαι αμεπαοκέπ έμαμςι ςχμ αμαπςσρρϊμεμχμ 

σδοξδσμαμικόμ τξοςίχμ και αοκεςέπ τξοέπ λίθξι έυξσμ εμςξπιρθεί ρςημ ερχςεοική 

πλεσοά ςχμ κοηπιδχμάςχμ ςξσ έογξσ.  

 

 
Υχς. 5-2: Άπξφη ςηπ μικοξύ εύοξσπ αμμώδξσπ παοαλίαπ ρςημ οίζα ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ.  

 

Διακοίμξμςαι ρσγκεμςοόρειπ τσκιόμ καςά ςϊπξσπ. Διακοίμεςαι επίρηπ ρςξ βάθξπ (ποξπ ςα 

μϊςια) ϊςι μεςά ςξ πέοαπ ςηπ παοαλίαπ έυει καςαρκεσαρςεί παοαλιακϊ ποαμέπ ποξρςαρίαπ 

(με τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ - shore revetment). ξ γεγξμϊπ ασςϊ καςαδεικμϋει ςημ 

αμαγκαιϊςηςα γεμικϊςεοηπ ποξρςαρίαπ και ςηπ σπϊλξιπηπ πεοιξυήπ καθόπ ςα κσμαςικά 

μεγέθη είμαι ρημαμςικά.   

 

ξ ποαμέπ ρςξ ποόςξ ασςϊ ςμήμα ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ (ρςα ποόςα 40μ. πεοίπξσ) 

εμταμίζεςαι μα έυει απξδξμηθεί ρημαμςικά, καθόπ μεγάλξπ αοιθμϊπ τσρικόμ ξγκξλίθχμ 

ταίμεςαι μα έυει καςαπέρει ρςη θάλαρρα έμποξρθεμ ςξσ. Απϊ ςξ βαθσμεςοικϊ διάγοαμμα 

ποξκϋπςει ϊςι η κλίρη ςξσ ποαμξϋπ, παο’ ϊςι ρςξ ςμήμα άμχ ςηπ θάλαρραπ 

διαμξοτόμεςαι απϊςξμη, ρςξ σπξθαλάρριξ αμςίρςξιυα εμταμίζεςαι πξλϋ ήπια και 

ρσγκεκοιμέμα ςηπ ςάνηπ ςξσ 1:8 (καςακϊοστα: ξοιζϊμςια). ξ γεγξμϊπ ασςϊ σπξδηλόμει 

ςημ ρσγκέμςοχρη ξγκξλίθχμ πξσ έυξσμ παοαρσοθεί και καςαπέρει απϊ ςξ ποαμέπ 
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ποξρςαρίαπ, ϊπχπ και ςημ ρσρρόοεσρη αμμόδξσπ ιζήμαςξπ απϊ ςημ παοακείμεμη 

παοαλία. Ρςξ ςελεσςαίξ ςμήμα ςξσ μόλξσ, ποξπ ρςη ρςοξτή ςξσ, ςξ ποαμέπ 

διαμξοτόμεςαι πιξ απϊςξμξ με κλίρη ίρη με 1:3 (καςακϊοστα: ξοιζϊμςια). Ξι λίθξι και ρε 

ασςϊ ςξ ςμήμα ποξέουξμςαι απϊ ςξ μεοικόπ απξδξμημέμξ ποαμέπ και έυξσμ καςαπέρει 

είςε λϊγχ αμεπάοκειαπ βάοξσπ είςε λϊγχ κακήπ δϊμηρηπ καςά ςημ τάρη ςηπ καςαρκεσήπ 

ςξσ ποαμξϋπ. 

Ξι τσρικξί ξγκϊλιθξι πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ ποαμέπ είμαι διατϊοχμ μεγεθόμ με βάοξπ πξσ 

κσμαίμεςαι μεςανϋ 500υγο. (ή και λίγξ λιγϊςεοξ) έχπ και 2.000υγο. Ιαςά ςϊπξσπ 

ρσμαμςόμςαι και λιθξοοιπέπ, ξι ξπξίεπ πιθαμόπ έυξσμ παοαρσοθεί και απξςεθεί ρςημ 

θχοάκιρη απϊ άλλα ςμήμαςα ςηπ καςαρκεσήπ. Ζ ρςάθμη ρςέφηπ ςηπ θχοάκιρηπ 

κσμαίμεςαι μεςανϋ 1,50 και 2,0μ. ξ στιρςάμεμξ πλάςξπ ρςέφηπ ςηπ καςαρκεσήπ 

διαμξοτόμεςαι μεςανϋ 2,50 και 4,5μ. Ρσγκεκοιμέμα η μεγαλϋςεοη ςιμή ρσμαμςάςαι ρςημ 

πεοιξυή ςηπ γέμερηπ ςξσ έογξσ, εμό ρςαδιακά μειόμεςαι ποξπ ςξ κέμςοξ ςξσ εμ λϊγχ 

ςμήμαςξπ ρε 3,0μ. και ςξπικά ρε λιγϊςεοξ. Ρςημ πεοιξυή ςηπ ρςοξτήπ ταίμεςαι μα 

ασνάμεςαι και πάλι ρςα 3,5μ.   

 
Υχς. 5-3:  Άπξφη ςξσ ποαμξύπ ποξρςαρίαπ ρςημ αουή ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ.  

 

Ρςημ αμχςέοχ τχςξγοατία είμαι εμταμείπ ξι καςά ςϊπξσπ λίθξι, πξλϋ μικοήπ 

διαβάθμιρηπ, πξσ είςε έυξσμ παοαρσοθεί και παοαμείμει ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ θέρειπ είςε 

έυξσμ μεςαγεμέρςεοα ςξπξθεςηθεί αμςικαθιρςόμςαπ μέοξπ ςχμ αουικά παοαρσοθέμςχμ 

τσρικόμ ξγκξλίθχμ ςηπ θχοάκιρηπ. 

Ρςξ ρημείξ ασςϊ επιρημαίμεςαι ϊςι ρημαμςικϊ πξρξρςϊ απϊ ςξσπ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ ςηπ 

ποχςεϋξσραπ θχοάκιρηπ ςξσ ποαμξϋπ δεμ πληοξϋμ ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςιπ ρσρςάρειπ 

ςχμ Διεθμόμ Ιαμξμιρμόμ Κιμεμικόμ Έογχμ. Ιαςαουήμ ξι ρσγκεκοιμέμξι λίθξι δεμ είμαι 

αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ – ςξσλάυιρςξμ δεμ είμαι αμιγόπ – αλλά ποϊκειςαι για λίθξσπ πξσ 

ποξέουξμςαι απϊ ρϋμδερη σλικόμ ςεςαοςξγεμόμ απξθέρεχμ. Ξι ςεςαοςξγεμείπ 

ρυημαςιρμξί απξςελξϋμ μια μεγάλη πξικιλία θαλάρριχμ και υεοραίχμ απξθέρεχμ 

ρσμήθχπ υαλαοόμ. Λεςανϋ ασςόμ μεγάλη ενάπλχρη έυξσμ ςα πξςαμξυειμάοοια ή 

δελςαψκά κοξκαλξπαγή, άμμξι, υαλίκια, ςσοτξυόμαςα, άογιλξι, ςοαβεοςίμεπ. Απϊ 

επιςϊπξσ πληοξτξοίεπ ποξέκσφε ϊςι ςα ρσγκεκοιμέμα σλικά απξςελξϋραμ ςμήμα κάπξιξσ 

παοαλιακξϋ ςμήμαςξπ ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ, καθόπ ρσμαμςόμςαι ρε μεγάλεπ εκςάρειπ. 

Απϊ ςη μξοτή ςξσπ διακοίμεςαι ϊςι είμαι εσμεγέθειπ λίθξι πλακξειδξϋπ μξοτήπ, δηλαδή 

μεγάληπ επιτάμειαπ και μικοξϋ ρυεςικά πάυξσπ. Ξι λίθξι ασςξί δεμ πληοξϋμ ςιπ ςευμικέπ 
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ποξδιαγοατέπ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ λίθχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςιπ ρςοόρειπ 

θχοάκιρηπ ςχμ παοάκςιχμ καςαρκεσόμ. Ασςϊ ξτείλεςαι κσοίχπ ρςημ ρϋρςαρη ςξσπ και 

ρςημ αμθεκςικϊςηςα ςξσπ ρςημ δοάρη ςξσ μεοξϋ και ιδιαίςεοα ρςημ κσμαςική εμέογεια. Ξι 

λίθξι ασςξί τθείοξμςαι ρςαδιακά, υάμξμςαπ ρςαδιακά λϊγχ απϊνερηπ υαλίκια, άμμξσπ, 

λιθξοοιπέπ κ.λπ. απϊ ςη μάζα ςξσπ. Απξςέλερμα ςηπ διεογαρίαπ ασςήπ είμαι ρςαδιακά μα 

απξμειόμεςαι και ςξ αςξμικϊ ςξσπ βάοξπ, με απξςέλερμα μα μειόμεςαι αμςίρςξιυα και η 

αμςξυή ςξσπ έμαμςι ςχμ σδοξδσμαμικόμ τξοςίχμ, ϊπχπ και η παοευϊμεμη ποξρςαρία ρςξ 

έογξ. Δπιποϊρθεςα ςξ πλακξειδέπ ρυήμα ςξσπ δεμ θεχοείςαι και για έμα ακϊμη λϊγξ 

καςάλληλξ για υοήρη ρε θχοακίρειπ ποαμόμ λιμεμικόμ έογχμ. Ζ ασνημέμη επιτάμεια πξσ 

ποξρβάλλεςαι απϊ ςξσπ κσμαςιρμξϋπ έυει ραμ απξςέλερμα ςημ αϋνηρη ςχμ 

σδοξδσμαμικόμ τξοςίχμ πξσ αμαπςϋρρξμςαι, γεγξμϊπ πξσ ξδηγεί ρςη μείχρη ςηπ 

δσμαςϊςηςαπ εσρςάθειαπ ςξσπ. Για ςξμ ίδιξ λϊγχ η «καςαρςοξτή» ςηπ κσμαςικήπ εμέογειαπ 

δεμ επιςσγυάμεςαι, ϊπχπ ασςϊ θα ρσμέβαιμε ρςημ πεοίπςχρη εμϊπ «καμξμικξϋ» τσρικξϋ 

ξγκξλίθξσ και γεμικϊςεοα ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ, με απξςέλερμα μα ασνάμεςαι η 

σπεοπήδηρη ςχμ κσμαςιρμόμ. α ασνημέμα σδοξδσμαμικά τξοςία και πιέρειπ και 

σπξπιέρειπ ρςξσπ λίθξσπ ασνάμξσμ και ςιπ μικοξμεςακιμήρειπ ςξσπ, ταιμϊμεμξ πξσ 

επιςείμει ςημ διαδικαρία τθξοάπ ςξσπ, πξσ αματέοθηκε αμχςέοχ. Γεμικά ξι εμ λϊγχ 

τσρικξί ξγκϊλιθξι εμταμίζξσμ πξλλά και ρξβαοά ποξβλήμαςα και θα ποέπει γεμικϊςεοα 

είςε μα απξτεϋγξμςαι εμςελόπ, είςε μα υοηριμξπξιξϋμςαι με ιδιαίςεοη ποξρξυή. Ρςημ 

παοξϋρα λιμεμική εγκαςάρςαρη ςξ γεγξμϊπ ασςϊ απξςελεί ρξβαοϊ ποϊβλημα, καθόπ η 

πλήοηπ απξμάκοσμρη ςξσπ θεχοείςαι δϋρκξλη ςευμικά, πεοιβαλλξμςικά και ξπχρδήπξςε 

ξικξμξμικά.  

 
Υχς. 5-4:  Άπξφη ςξσ ποαμξύπ ποξρςαρίαπ ρςημ πεοιξυή ςηπ ρςοξτήπ ςξσ ποξρήμεμξσ 

μώλξσ. 

 

Ρςημ παοαπάμχ τχςξγοατία διακοίμεςαι η έμςξμη κλίρη ςξσ ποαμξϋπ ρςξ άμχ ςηπ 

ρςάθμηπ ςηπ θάλαρραπ ςμήμα ςξσ. Ξι τσρικξί ξγκϊλιθξι μεςά ςημ ρςοξτή ςξσ μόλξσ 

εμταμίζξμςαι με σφηλϊςεοξ αςξμικϊ βάοξπ. Οαοά ςαϋςα ρςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςξσπ 

είμαι λίθξι ςξσ ςϋπξσ πξσ πεοιγοάτηκε αμχςέοχ. Ζ διαβάθμιρη ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ 

κσμαίμεςαι μεςανϋ 4.000 έχπ 6.000kg. Λεμξμχμέμα μπξοεί μα σπάουξσμ και μεγαλϋςεοξσ 

βάοξσπ ξγκϊλιθξι αλλά η κϋοια διαβάθμιρη είμαι ασςξϋ ςξσ μεγέθξσπ. ξ πλάςξπ ςηπ 

ρςέφηπ διαμξοτόμεςαι μεςανϋ 2,5 και 4,0μ., ρσμιρςόμεμη απϊ δϋξ (2) τσρικξϋπ 

ξγκξλίθξσπ (τ.ξ) ςηπ χπ άμχ διαβάθμιρηπ. Ρϋμτχμα με ςιπ Διεθμείπ Ρσρςάρειπ και 
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Ιαμξμιρμξϋπ λιμεμικόμ έογχμ η ρςέφη εμϊπ έογξσ ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ θα ποέπει μα 

ρσμίρςαςαι απϊ ςοειπ (3) ςξσλάυιρςξμ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ζ κλίρη ςξσ ποαμξϋπ μέυοι 

ςημ ίραλξ διαμξοτόμεςαι πξλϋ απϊςξμη και ρσγκεκοιμέμα με ςιμέπ πιξ απϊςξμεπ απϊ 4:3 

(ξοιζϊμςια: καςακϊοστα), δείγμα ϊςι και ςξ ρσγκεκοιμέμξ ςμήμα ςξσ ποαμξϋπ έυει 

απξδξμηθεί, με μέοξπ ςχμ τσρικόμ ςξσ ξγκξλίθχμ μα έυξσμ καςαπέρει ρςξ θαλάρριξ 

υόοξ. Ασςϊ επιβεβαιόμεςαι και απϊ ςημ μεςαβξλή ςξσ βάθξσπ ρςξ διαςιθέμεμξ 

βσθξμεςοικϊ μεςανϋ ςχμ ιρξβαθόμ 2,0 και 3,0μ., η ξπξία ταίμεςαι μα είμαι πιξ ήπια απϊ 

1:12 (καςακ:ξοιζ.). Ζ ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ποαμξϋπ κσμαίμεςαι ρςξ μεγαλϋςεοξ ςξσ ςμήμα 

απϊ 1,50 έχπ 2,0μ. (απϊ ςη Λ.Ρ.Η.), πλημ ςηπ πεοιξυήπ ρςξ πέοαπ ςηπ κεταλήπ ςξσ έογξσ 

ϊπξσ ξι ρςάθμεπ γίμξμςαι ακϊμη πιξ μικοέπ, σπξδηλόμξμςαπ και πάλι έμςξμη απξδϊμηρη – 

εμςξμϊςεοη απϊ ςα ποξηγξϋμεμα ςμήμαςα. Ρε κάθε πεοίπςχρη, ακϊμη και εάμ ρςημ 

παοξϋρα τάρη δεμ είμαι γμχρςϊ εάμ ςξ ποαμέπ απξδξμήθηκε πλήοχπ εναιςίαπ ςηπ 

κσμαςικήπ δοάρηπ ή σπήουαμ και άλλα καςαρκεσαρςικά θέμαςα καςά ςημ σλξπξίηρη ςξσ, 

είμαι δεδξμέμξ ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ ςμήμα ςξσ έογξσ είμαι ςξ πλέξμ εκςεθειμέμξ ρςημ 

κσμαςική δοάρη, ςξ ξπξίξ υοήζει άμερηπ απξκαςάρςαρηπ. 

Γεμικϊςεοα η διαμϊοτχρη απϊςξμηπ κλίρηπ ρςξ άμχ ςηπ ιράλξσ ςμήμα ςηπ θχοάκιρηπ, η 

ξπξία ρςξ ςμήμα σπϊ ςηπ ρςάθμηπ ςηπ θάλαρραπ διαμξοτόμεςαι καςά πξλϋ ηπιϊςεοη 

σπξδηλόμει έμςξμα ςξ ταιμϊμεμξ ςηπ απξδϊμηρηπ ςξσ ποαμξϋπ. 

 
Υχς. 5-5:Άπξφη ςξσ ποαμξύπ ποξρςαρίαπ ρςημ πεοιξυή μεςά ςημ ρςοξτή ςξσ ποξρήμεμξσ 

μώλξσ.  

 

Ρςημ τχςξγοατία διακοίμεςαι η καλϋςεοα δξμημέμη ρςέφη ςξσ και ξι μεγαλϋςεοηπ 

διαβάθμιρηπ λίθξι. ξ άμχ ςηπ ιράλξσ ςμήμα ςξσ παοαμέμει πξλϋ απϊςξμξ. Ρςημ 

παοαπάμχ τχςξγοατία διακοίμξμςαι νεκάθαοα ξι τσρικξί ξγκϊλιθξι ςεςαοςξγεμξϋπ 

ποξέλεσρηπ, καθόπ διακοίμξμςαι ρςημ επιτάμεια ςξσπ έμςξμα υαλίκια και άλλα μικοήπ 

διαβάθμιρηπ σλικά πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ ρόμα ςξσπ. Διδικϊςεοα ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ ξι λίθξι, 
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ρςξσπ ξπξίξσπ είμαι ςϊρξ έμςξμη η δξμή ςηπ ρϋρςαρηπ ςξσπ θα ποέπει μα απξμακοσμθξϋμ 

απϊ ςξ έογξ.    

 
Υχς. 5-6: Ιξμςιμή άπξφη ςηπ ίδιαπ πεοιξυήπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ, από ςημ ερχςεοική ςξσ 

πλεσοά  

 

Διακοίμξμςαι ςα ποξβλήμαςα πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ςα απξςιθέμεμα σλικά καθόπ μέοξπ 

ςξσπ έυει ποξυχοήρει ρςημ κάλσφη ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ ςηπ θχοάκιρηπ. 

 

Ρςξ ίδιξ ςμήμα ςξσ ποξρήμεμξσ (παοάλληλξ ποξπ ςημ ακςή) έυξσμ εμταμιρςεί ζημιέπ ξι 

ξπξίεπ ξτείλξμςαι ρςη ρςαδιακή απξδϊμηρη ςηπ διαςξμήπ και ίρχπ και ρςημ μη ρχρςή 

διαμϊοτχρη ςηπ διαςξμήπ ςηπ. Όπχπ παοξσριάζεςαι ρςιπ επϊμεμεπ τχςξγοατίεπ η 

κεταλή ςξσ μόλξσ αμςιμεςχπίζει ςα πεοιρρϊςεοα ποξβλήμαςα, ςα ξπξία ρήμεοα απειλξϋμ 

ςημ ίδια ςημ σπϊρςαρη ςηπ. Ρσγκεκοιμέμα ρςημ πεοιξυή ασςή ταίμεςαι ϊςι ρςαδιακά ποξπ 

ςξ πέοαπ ςηπ ρκσοξδεςημέμηπ υεοραίαπ ζόμηπ εμταμίζξμςαι σπξρκατέπ ρςημ πεοιξυή 

ρσμαομξγήπ ςχμ επιρςοόρεχμ και ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ θχοάκιρηπ. Διδικϊςεοα 

εμταμίζξμςαι μεςακιμήρειπ -σπξυχοήρειπ ςηπ δξκξϋ εγκιβχςιρμξϋ. 

 

 
Υχς. 5-7: Άπξφη ςξσ ςελεσςαίξσ ςμήμαςξπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ. 

 

Διακοίμεςαι η κλίρη πξσ έυει πάοει η υεοραία ζόμη ποξπ ςημ ερχςεοική πλεσοά αλλά και 

ςξ ϊςι ξ αομϊπ μεςανϋ δξκξϋ και επιρςοόρεχμ ρςαδιακά εμταμίζεςαι διεσοσμέμξπ. Ρςξ 

βάθξπ διακοίμεςαι και ξ ξβελϊπ ςξσ ταμξϋ ςξσ λιμέμα ξ ξπξίξπ έυει καςαπέρει.  
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Υχς. 5-8: Άπξφη ςξσ ιδίξσ ςμήμαςξπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ.  

 

Διακοίμεςαι η σπξυόοηρη ςχμ επιρςοόρεχμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ και η διαμϊοτχρη 

διατξοικξϋ ρκαλιξϋ μεςανϋ ςξσπ. Ρςξ ςέλξπ ςηπ επιρςοχμέμηπ ζόμηπ η δξκϊπ έυει 

οηγμαςχθεί έμςξμα εναιςίαπ ςηπ απόλειαπ έδοαρηπ ςηπ. Ξι επιρςοόρειπ επίρηπ ρςξ 

ςελεσςαίξ ςξσπ ςμήμα έυξσμ επίρηπ οηγμαςχθεί. 

 

Όπχπ αματέοθηκε ςξ ςελεσςαίξ ςμήμα ςηπ κεταλήπ ςξσ ποξρήμεμξσ είμαι αμεπίρςοχςξ, 

με ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςηπ επιτάμειαπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ μα παοαμέμει υχοίπ 

ποξρςαρία έμαμςι ςχμ σπεοπηδϊμςχμ κσμαςιρμόμ. Ρσγκεκοιμέμα, ταίμεςαι μα είμαι 

θοασρςϊ σλικϊ ςϋπξσ 3Α, ςξ ξπξίξ μεοικόπ έυει επικαλστςεί με τϋκια και λιθξοοιπέπ 

μικοόμ εμ γέμει διαβαθμίρεχμ.    

 

 
Τχς. 5-9: Άπξφη ςξσ αμεπίρςοχςξσ ςμήμαςξπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. 

 

Διακοίμξμςαι ςα τϋκια πξσ έυξσμ πλήοχπ ρυεδϊμ καλϋφει ςημ άμχ επιτάμεια ςξσπ. Ρςημ 

ενχςεοική πλεσοά η ποξρςαρία ταίμεςαι μα έυει σπξυχοήρει ρε μικοϊςεοη ρςάθμη. 

Ρϋμτχμα με ςξ ςξπξγοατικϊ διάγοαμμα η ρςέφη ρςξ ςμήμα ασςϊ είμαι κάςχ απϊ ςα 

+1,50μ., (απϊ Λ.Ρ.Η.), τςάμξμςαπ δε ρςξ ακοαίξ ςμήμα ςξσ έογξσ πεοί ςξ +1,0μ. (απϊ 

Λ.Ρ.Η.). Ζ ερχςεοική πλεσοά ςξσ έογξσ παοξσριάζεςαι μεοικόπ ποξρςαςεσμέμη απϊ πξλϋ 

μικοήπ διαβάθμιρηπ λίθξσπ (κάςχ απϊ 200υγο.) πξσ απλά «καλϋπςξσμ» ςξ σπξκείμεμξ 

ρόμα ςξσ επιυόμαςξπ πξσ απξςελείςαι απϊ μικοήπ διαβάθμιρηπ σλικά (είςε κξκκόδειπ 
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επιυόρειπ είςε λιθξοοιπέπ). Ζ σπεοπήδηρη ςχμ κσμάςχμ σπϊ ςιπ παοξϋρεπ ρσμθήκεπ 

θεχοείςαι ιδιαίςεοα επικίμδσμη, λϊγχ ςηπ υαμηλήπ ρςέφηπ θχοάκιρηπ και ςχμ μικοήπ 

διαβάθμιρηπ λίθχμ και λιθξοοιπόμ ςηπ σπήμεμηπ πλεσοάπ ςξσ ποαμξϋπ. Ηεχοείςαι 

δεδξμέμξ ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ ςμήμα ςελεί και ρήμεοα σπϊ απξδϊμηρη και εμδευξμέμχπ 

ρϋμςξμα θα καςαρςοατεί πλήοχπ.  

Ρημειόμεςαι ςέλξπ ϊςι ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ δεμ έυει καςαρκεσαρθεί 

ποξτσλακςήοιξπ ςξίυξπ κάςι ςξ ξπξίξ δημιξσογεί ρξβαοά ποξβλήμαςα με ςημ σπεοπήδηρη 

ςχμ κσμάςχμ, πξσ είμαι απϊ ςα πιξ ρημαμςικά ποξβλήμαςα για ςξ σπϊ ενέςαρη 

καςατϋγιξ. Ρσγκεκοιμέμα η διαπεοαςϊςηςα ςχμ μεγάληπ διαβάθμιρηπ τ.ξ. επιςοέπει ςημ 

μεςάδξρη ςηπ εμέογειαπ ποξπ ςξσπ υεοραίξσπ υόοξσπ ςξσ καςατσγίξσ και κας’ επέκςαρη 

ρςιπ θέρειπ ποσμμξδέςηρηπ ςχμ ρκατόμ. Αμςίθεςα ρςημ πεοίπςχρη ϋπαονηπ ςξιυίξσ, 

ακϊμη και με υαμηλή ρςέφη, ασςϊ απξςελεί αδιαπέοαςξ εμπϊδιξ για ςημ κσμαςική 

εμέογεια, ςξσλάυιρςξμ μέυοι ςξ ϋφξπ ςηπ ρςέφηπ ςξσ. 

Ξι πξρϊςηςεπ ςηπ παοξυήπ σπεοπήδηρηπ ασνάμξμςαι πεοαιςέοχ απϊ ςημ ρυεςικά υαμηλή 

ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ποαμξϋπ, αλλά και ςξ είδξπ ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ (ασνημέμεπ 

επιτάμειεπ ποξρβξλήπ και μείχρη ςηπ διαπεοαςϊςηςαπ). Γεμικά θεχοείςαι ϊςι ρε 

πεοιπςόρειπ ϊπχπ ρςξ καςατϋγιξ ςξσ Λϋςικα, ςξ ξπξίξ πλήςςεςαι απϊ πξλϋ σφηλήπ 

εμέογειαπ κσμαςιρμξϋπ (και με υαοακςηοιρςικά μακοόμ κσμαςιρμόμ), απαιςείςαι η 

καςαρκεσή ποξτσλακςήοιξσ ςξίυξσ. Ξ ςξίυξπ έυει ςημ δσμαςϊςηςα πλήοξσπ διακξπήπ ςηπ 

ποξχθξϋμεμηπ παοξυήπ ποξπ ςημ ερχςεοική πλεσοά ςξσ καςατσγίξσ. Ζ παοξσρία ςξσ 

καθίρςαςαι ακϊμη πιξ κοίριμη ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ρςέφη ςξσ ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ δεμ 

μπξοεί μα καςαρκεσαρθεί ρε πξλϋ σφηλή ρςάθμη (ϊπχπ θα έποεπε) καθόπ θα 

δημιξσογήρει πλήοη διακξπή ςηπ ξπςικήπ ςξσ θαλάρριξσ ξοίζξμςα απϊ ςημ παοαλία.       

Ξ σπήμεμξπ μόλξπ είμαι καςαρκεσή ρσμιρςόμεμη απϊ λίθξσπ και λιθξοοιπέπ μικοήπ εμ 

γέμει διαβάθμιρηπ. Οοϊκειςαι για καςαρκεσή υαμηλήπ ρςέφηπ πξσ δεμ εναρταλίζεςαι 

έμαμςι σπεοπήδηρηπ, ακϊμη και για ςξσπ μικοϊςεοηπ εμέογειαπ κσμαςιρμξϋπ πξσ ςημ 

ποξρβάλλξσμ, δηλαδή ςξσπ εκ πεοίθλαρηπ ΒΔ κσμαςιρμξϋπ (ποξρςαςεϋεςαι μεοικόπ απϊ 

ςξμ ποξρήμεμξ μόλξ και ςημ ιδιαίςεοη μξοτξλξγική διαμϊοτχρη ςχμ αβαθόμ και ςχμ 

πξρειδχμίχμ) και ςξσπ βϊοειξσπ πξσ είμαι γεμικά μικοήπ εμέογειαπ. Ζ καςαρκεσή 

βοίρκεςαι ρε απξδϊμηρη. Δεμ είμαι γμχρςϊ εάμ ασςϊ ξτείλεςαι απξκλειρςικά ρςημ 

κσμαςική δοάρη ή/και ρςημ έλλειφη θεμελίχρηπ καςά ςημ σλξπξίηρη ςξσ (πιθαμόπ και 

ρςα δϋξ). Ζ έλλειφη ποξρςαρίαπ ςξσ καςατσγίξσ ξδηγεί αοκεςέπ τξοέπ ςξσπ υοήρςεπ μα 

δέμξσμ ρςημ ερχςεοική πλεσοά ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ, ϊπχπ ταίμεςαι και ρςημ παοαπάμχ 

τχςξγοατία. Ζ ποϊρδερη εναρταλίζεςαι με «παςέμςεπ» και δέριμξ επί ςχμ παοαμεμϊμςχμ 

λίθχμ, ποξταμόπ υχοίπ καμία ποξδιαγοατή μη εναρταλίζξμςαπ αρταλείπ ρσμθήκεπ 

αγκσοξβξλίαπ.  
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Υχς. 5-10: Άπξφη ςξσ σπήμεμξσ μώλξσ από ςημ παοαλία. Διακοίμεςαι η υαμηλή ςξσ ρςέφη 

καθ’ όλξ ςξ μήκξπ ςηπ καςαρκεσήπ. 

 

 
Υχς. 5-11: Άπξφη ςξσ σπήμεμξσ μώλξσ από ςξ κοηπίδχμα ςξσ ποξρήμεμξσ. Διακοίμεςαι η 

ρςαδιακή βύθιρη ςξσ ποξπ ςημ κεταλή ςξσ.  

 

ξ παοαλιακϊ ςμήμα ςξσ καςατσγίξσ δε διαθέςει κοηπίδχρη ή κάπξια άλλη ςευμική 

καςαρκεσή. Αμςίθεςα ρήμεοα σπάουει αμμόδηπ παοαλία, πξσ ςξ εϋοξπ ςηπ διαμξοτόθηκε 

μεςά ςημ καςαρκεσή ςξσ σπάουξμςξπ έογξσ. Όπχπ αματέοεςαι και ρε άλλα ρημεία ςηπ 

παοξϋρηπ ςα ρςεοεξμεςατεοϊμεμα ιζήμαςα ειρέουξμςαι δια ςηπ διεσοσμέμηπ ειρϊδξσ και 

εγκλχβίζξμςαι ρςη λιμεμξλεκάμη λϊγχ ςχμ ήπιχμ ρσμθηκόμ εμέογειαπ ρςημ εμ λϊγχ 

θαλάρρια ζόμη. Ρςημ ρσμέυεια ςα ιζήμαςα δεμ μπξοξϋμ μα επαμαδιεγεοθξϋμ και 

παοαμέμξσμ εγκλχβιρμέμα ρςη λιμεμξλεκάμη ςξσ καςατσγίξσ.  

Ζ επιτάμεια ςηπ λιμεμξλεκάμηπ ςξσ καςατσγίξσ αμέουεςαι ρε 20.500 ς.μ. πεοίπξσ 

 

3.1. Σύμξφη Καςαγοατήπ Ποξβλημάςχμ Καςατσγίξσ 

Δκ ςηπ αμχςέοχ παοξσρίαρηπ ρσμξπςικά αματέοξμςαι ςα ακϊλξσθα ποξβλήμαςα ςξσ 

καςατσγίξσ πξσ θα ποέπει μα επιλσθξϋμ δια ςηπ παοξϋρηπ:    

Α. Διεσοσμέμξ πλάςξπ ειρόδξσ  

ξ πλέξμ ρημαμςικϊ ποϊβλημα ςξσ καςατσγίξσ είμαι ςξ πξλϋ μεγάλξ πλάςξπ ςηπ ειρϊδξσ 

ςξσ. Ζ είρξδξπ ςξσ είμαι απεσθείαπ εκςεθειμέμη ρςα Β-ΒΑ, αλλά λϊγχ ςξσ μεγάλξσ 

πλάςξσπ ςηπ ειρϊδξσ επιςοέπει ςημ είρξδξ ςηπ κσμαςικήπ εμέογειαπ ρε ϊλξσπ ρυεδϊμ ςξσπ 

ποξχθξϋμεμξσπ καιοξϋπ, πλημ ςχμ ΜΔ. Διδικϊςεοα ξι κσμαςιρμξί πξσ ςξ επηοεάζξσμ 

πεοιρρϊςεοξ είμαι ξι ΒΔ αλλά και ξι Δ. ξ θέμα ςηπ ειρϊδξσ ςξσ καςατσγίξσ, ρε 

ρσμδσαρμϊ και με ςημ απξδξμημέμη θχοάκιρη ςξσ, ρε ϊλα ρυεδϊμ ςα επιμέοξσπ ςμήμαςα 

ςχμ καςαρκεσόμ ποξρςαρίαπ, έυει ξδηγήρει ποακςικά ρήμεοα ρςημ απξσρία 
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ενσπηοεςξϋμεμχμ ρκατόμ. α ρκάτη πξσ ποξρεγγίζξσμ και παοαμέμξσμ ρςξ καςατϋγιξ 

εμταμίζξμςαι μϊμξ καςά ςημ πεοίξδξ πξσ δεμ επικοαςξϋμ ξι ρσγκεκοιμέμξι καιοξί, και 

ιδιαίςεοα καςά ςημ θεοιμή πεοίξδξ ϊπξσ ςα καιοικά ταιμϊμεμα και κας’ επέκςαρη ςα 

κσμαςικά μεγέθη είμαι γεμικά υαμηλϊςεοα.   

Β. Ποξρήμεμξπ Μώλξπ Χαμηλή ρςέφη στιρςάμεμχμ καςαρκεσώμ – Υπεοπήδηρη 

Ζ θχοάκιρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ βοίρκεςαι ρε ρςαδιακή απξδϊμηρη. α 

υαοακςηοιρςικά ςχμ σλικόμ πξσ ςημ ρσμιρςξϋμ ςξσ είμαι ςέςξια πξσ δεμ ποξρςαςεϋξσμ ςα 

ελλιμεμιζϊμεμα ρκάτη απϊ ςημ σπεοπήδηρη ςχμ κσμαςιρμόμ. Ζ καςάρςαρη ςξσ θα βαίμει 

ποξξδεσςικά ποξπ πλήοη απξδϊμηρη ςηπ διαςξμήπ ρσμξλικά ή ςξπικά. Ζ έλλειφη 

ποξρςαρίαπ έυει ξδηγήρει καςά καιοξϋπ ρςημ εμτάμιρη ζημιόμ ρςα ελλιμεμιζϊμεμα ρκάτη, 

γεγξμϊπ ξδηγεί ςξσπ υοήρςεπ ρε αμαζήςηρη εμαλλακςικξϋ καςατσγίξσ για ςημ ποξρςαρία 

ςξσπ καςά ςημ εμτάμιρη καιοόμ σφηλήπ εμέογειαπ. Ζ σπεοπήδηρη ςχμ κσμάςχμ έυει 

πξλλέπ τξοέπ μεςατέοει πέςοεπ και λίθξσπ απϊ ςημ ζόμη ςηπ θχοάκιρηπ ρςημ σπήμεμη 

πλεσοά ςξσ έογξσ ποξπ ςα ρκάτη, ξι ξπξίεπ έυξσμ καςά καιοξϋπ βοεθεί είςε ρςημ 

αμχδξμή είςε και ρςη θαλάρρια ζόμη ςχμ κοηπιδχμάςχμ. Ζ εμέογεια ςχμ σπεοπηδϊμςχμ 

κσμαςιρμόμ είμαι μεγάλη και ρε αοκεςά ρημεία έυξσμ διαμξοτχθεί ζόμεπ επί ςχμ 

υεοραίχμ υόοχμ ςξσ καςατσγίξσ ρςοχμέμεπ με άμμξ και τϋκια.  

 

Γ. Υπήμεμξπ μώλξπ  

Ξ σπήμεμξπ μόλξπ δεμ μπξοεί μα ποξρτέοει καμεμϊπ είδξσπ ποξρςαρία ρςα ρκάτη αλλά 

και ρςη λιμεμξλεκάμη ςξσ έογξσ. Δίμαι πλήοχπ σπεοβαςϊπ απϊ ςξσπ κσμαςιρμξϋπ και 

λϊγχ ςξσ μικοξϋ ςξσ μήκξσπ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ μεγάλξ εϋοξπ ςηπ ειρϊδξσ ςξσ 

καςατσγίξσ, επιςοέπει ςημ είρξδξ ςχμ κσμάςχμ ρςιπ ερχςεοικέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ 

έογξσ.  

 

Δ. Ποξραμμώρειπ ρςξ ερχςεοικό ςηπ λιμεμξλεκάμηπ 

ξ ποϊβλημα ςηπ διεσοσμέμηπ ειρϊδξσ ςξσ καςατσγίξσ, πέοαμ ςχμ ρσμθηκόμ ελλιπξϋπ 

αρτάλειαπ, δημιξσογεί και ρσμθήκεπ αμεμπϊδιρςηπ ποξόθηρηπ ςχμ ιζημάςχμ πξσ 

μεςατέοξμςαι μέρχ ρςεοεξμεςατξοάπ ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ λιμεμξλεκάμηπ. Υαοακςηοιρςικϊ 

ασςξϋ ςξσ ποξβλήμαςξπ είμαι η εμτάμιρη πξλϋ υαμηλόμ βαθόμ ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ 

λιμεμξλεκάμηπ ςξσ καςατσγίξσ και ιδιαίςεοα ρςξ πεοί ςηπ ερχςεοικήπ ςξσ παοαλίαπ 

θαλάρριξ ςμήμα. Ρσγκεκοιμέμα ρε ϊλξ ςξ παοαλιακϊ ασςϊ μήκξπ ςα βάθη εμταμίζξμςαι 

εναιοεςικά μειχμέμα και με κλίρειπ πξλϋ πιξ ήπιεπ απϊ ασςέπ ςηπ σπϊλξιπηπ 

λιμεμξλεκάμηπ.  

Δ. Υπξδξμέπ Δνσπηοέςηρηπ Χοηρςώμ  

Ρςα ποξβλήμαςα ςξσ καςατσγίξσ πεοιλαμβάμεςαι και η παμςελήπ έλλειφη παοξυόμ για ςα 

ρκάτη ρςημ στιρςάμεμη αμχδξμή ςξσ έογξσ. ξ στιρςάμεμξ δίκςσξ ατεμϊπ μεμ δεμ είμαι 

επαοκέπ ατεςέοξσ έυει ποακςικά καςαρςοατεί. Ρςημ παοξϋρα μελέςη γίμεςαι ποϊβλεφη 

για ςημ καςαρκεσή μέξσ σπϊγειξσ δικςϋξσ ϊπχπ και ςξσ ελάυιρςξσ ενξπλιρμξϋ όρςε μα 

εναρταλίζξμςαι παοξυέπ ρςα ενσπηοεςξϋμεμα ρκάτη, αλιεσςικά και διεουϊμεμα ρκάτη 

αμαφσυήπ. Ρςημ παοαλιακή καςαρκεσή δεμ ποξβλέπξμςαι ενσπηοεςήρειπ πέοαμ ςξσ 
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τχςιρμξϋ ςηπ καθόπ ποϊκειςαι για διεουϊμεμα μικοά ρκάτη και τξσρκχςά πξσ δεμ 

παοαμέμξσμ ρςημ λιμεμική εγκαςάρςαρη επί μακοό.   

 

Ε. Κοηπιδώμαςα υαμηλξύ βάθξσπ 

Οέοαμ ςχμ αμχςέοχμ θα ποέπει μα επιρημαμθεί ϊςι ςα στιρςάμεμα κοηπιδόμαςα ςξσ 

καςατσγίξσ είμαι ρυεςικά υαμηλξϋ χτέλιμξσ βάθξσπ, παο’ ϊςι ϊπχπ αματέοθηκε αουικά 

ςξ χτέλιμξ βάθξπ ςξσπ είυε αουικά ποξβλετθεί ρςα -3,0μ. ξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ 

κοηπιδχμάςχμ ςξσ καςατσγίξσ έυει καςαρκεσαρθεί για βάθη μικοϊςεοα ςξσ 1,70μ. και ςξ 

μεςά ςημ ρςοξτή ςξσ μόλξσ ςμήμα, μήκξσπ 40,0μ. πεοίπξσ, έχπ 1,90μ. α ποόςα 35,0μ. 

απϊ ςημ οίζα ςξσ ποξρήμεμξσ έυξσμ καςαρκεσαρθεί με ακϊμη μικοϊςεοξ βάθξπ πεοί ςξσ 

1,0μ. α αμχςέοχ βάθη θεχοξϋμςαι πξλϋ μικοά για ςημ ενσπηοέςηρη επαγγελμαςικόμ 

αλιεσςικόμ ρκατόμ αλλά και διεουϊμεμχμ ρκατόμ αμαφσυήπ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ και 

απϊ ςημ ρυεςική αμάλσρη πξσ εκπξμήθηκε ρςξ ρςάδιξ ςηπ ποξμελέςηπ ποξέκσφε η αμάγκη 

καςαρκεσήπ έρςχ και μικοξϋ μήκξσπ κοηπιδόμαςξπ, ςξ ξπξίξ θα ενσπηοεςεί και 

μεγαλϋςεοα ρκάτη.  
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6. ΦΔΔΘΑΛΟ ΔΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΛΔΣΡΟΘ ΙΑΘ ΠΔΡΘΟΡΘΛΟΘ   

Ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ έογξσ βαρίρθηκε ρςημ εναρτάλιρη ςχμ ενσπηοεςξϋμεμχμ ρκατόμ ρςξ 

καςατϋγιξ και ρςξμ καςά ςξ δσμαςϊ πεοιξοιρμϊ ςξσ ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ λϊγχ ςχμ 

ρημαμςικόμ πξρξςήςχμ κσοίχπ λίθιμχμ σλικόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ επίςεσνη ςξσ 

αμχςέοχ ρςϊυξσ. Δπιποϊρθεςα και παοάλληλα με ςξ ξικξμξμικϊ κοιςήοιξ 

ρσμανιξλξγήθηκε και ςξ πεοιβαλλξμςικϊ καθόπ είμαι ρημαμςικέπ ξι πξρϊςηςεπ ςχμ λίθχμ 

πξσ θα ποέπει μα απξμακοσμθξϋμ απϊ ςημ στιρςάμεμη καςαρκεσή λϊγχ 

ακαςαλληλϊςηςαπ, ϊπχπ πεοιγοάτηκε αμαλσςικά ρςξ ποξηγξϋμεμξ κετάλαιξ.   

Ρε ϊςι ατξοά ρςα ξικξμξμικά και πεοιβαλλξμςικά κοιςήοια απξταρίρθηκε για ςη μείχρη 

ςχμ ποξπ απξμάκοσμρη πξρξςήςχμ ϊπχπ και ςχμ μέχμ απαιςξϋμεμχμ για ςημ 

αμαδιαμϊοτχρη ςχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ, η μεοική επαμαυοηριμξπξίηρη ςχμ 

αιοξϋμεμχμ λίθχμ. Ζ απξδξυή ςηπ υοήρηπ ςξσπ ατξοά απξκλειρςικά ρε ςμήμαςα ςξσ 

έογξσ πξσ θεχοξϋμςαι μειχμέμηπ κσμαςικήπ επιβάοσμρηπ. Οαοά ςαϋςα και ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή ςέθηκαμ ειδικέπ απαιςήρειπ και πεοιξοιρμξί υοήρηπ ξι ξπξίξι θα ποέπει 

μα ςηοηθξϋμ με ςημ βξήθεια ςηπ Δπίβλεφηπ ςξσ έογξσ όρςε μα απξτεσυθξϋμ ςσυϊμ 

απξκλίρειπ απϊ ςιπ απαιςήρειπ πξσ εμδέυεςαι μα δημιξσογήρξσμ ποξβλήμαςα ρε βάθξπ 

υοϊμξσ ρςξ έογξ.   

Όπχπ αματέοθηκε ςξ ποϊβλημα έγκειςαι ρςημ επαμαυοηριμξπξίηρη ρημαμςικξϋ πξρξρςξϋ 

απϊ ςξσπ στιρςάμεμξσπ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ καθόπ η ρϋρςαρη ςξσπ δεμ είμαι καςάλληλη 

για ςημ καςαρκεσή θχοακίρεχμ και σλικόμ πσοήμα λιμεμικόμ έογχμ. Λπξοξϋμ 

εμδευξμέμχπ μα υοηριμξπξιηθξϋμ χπ επιυόρειπ ατξϋ ποόςα ακξλξσθήρει επενεογαρία 

ςχμ σλικόμ με θοαϋρη ςξσπ όρςε μα απξδξθξϋμ μικοϊςεοα κλάρμαςα. Ζ εογαρία ασςή 

ϊμχπ είμαι αρϋμτξοη και ατξοά ρε πεοιπςόρειπ πξσ απαιςξϋμςαι ρημαμςικέπ πξρϊςηςεπ 

και ϊυι ϊπχπ ρςημ ενεςαζϊμεμη ρςημ ξπξία ξι επιυόρειπ είμαι ποακςικά αρήμαμςεπ. Ρςημ 

παοξϋρα απξταρίρθηκε μα υοηριμξπξιηθξϋμ κάπξιεπ απϊ ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ πξρϊςηςεπ 

εμό ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςξσπ θα διαςεθεί ρε παοακείμεμη θέρη, ϊπξσ θα σπξδειυθεί 

απϊ ςημ Δπίβλεφη και ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. Ξι τσρικξί ξγκϊλιθξι θα μπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ρε μικοϊςεοηπ κλίμακαπ έογα, ςα ξπξία θα σπϊκειμςαι ρε ρημαμςικά 

μικοϊςεοξσ μεγέθξσπ σδοξδσμαμικά τξοςία. 

Ξι διαςξμέπ ρςιπ ξπξίεπ επιςοέπεςαι η επαμαυοηριμξπξίηρη ςχμ λίθχμ ασςόμ είμαι ξι Α1’-

Α1’, η Α1’’-Α1’’ και η Α1-Α1. Ιαι ξι ςοειπ ασςέπ διαςξμέπ είμαι εκςεθειμέμεπ ρε ρατόπ 

μικοϊςεοηπ εμέογειαπ κσμαςικά μεγέθη, καθόπ εκςείμξμςαι ξι μεμ δϋξ ποόςεπ επί ςηπ 

παοαλιακήπ ζόμη ρςημ γέμερη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ και η οίςη ρςξ ποόςξ μικοξϋ 

μήκξσπ θαλάρριξ ςμήμα ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. Ρε καμία άλλη θέρη δεμ επιςοέπεςαι η 

υοήρη ςχμ αιοξϋμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, πξσ εμταμίζξσμ ςα ποξβλήμαςα πξσ 

αματέοθηκαμ ήδη εκςεμόπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ετϊρξμ ξι αιοξϋμεμξι λίθξι είμαι 

αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ και ετϊρξμ πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ διαβάθμιρηπ πξσ 

καθξοίζξμςαι απϊ ςη μελέςη ρςα επιμέοξσπ ςμήμαςα ςξσ έογξσ μπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιηθξϋμ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξι λίθξι θα ποέπει μα ρσγκεμςοχθξϋμ ρςημ ακςή., 

ϊπξσ και κσβιρθξϋμ με καςάλληλα μέρα, και μϊμξ μεςά ςημ έγγοατη ξδηγία ςηπ 

Δπίβλεφηπ θα ςξπξθεςηθξϋμ ρε ςμήμαςα ςξσ έογξσ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι ϊπξιξι λίθξι 

εμρχμαςχθξϋμ ρςξ έογξ, υχοίπ ςημ εμςξλή ςηπ Δπίβλεφηπ θα ποέπει μα απξμακοϋμξμςαι 

άμερα με ένξδα ςξσ Αμαδϊυξσ.  

Ξι διαςξμέπ ςξσ έογξσ ρυεδιάρςηκαμ με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςηπ κσμαςικήπ αμάλσρηπ 

πξσ εκπξμήθηκε ςϊρξ ρςημ παοξϋρα ϊρξ και ρςξ ποξηγξϋμεμξ μελεςηςικϊ ρςάδιξ, 

πάμςξςε με κοιςήοιξ ςημ απϊλσςη εσρςάθεια ςχμ μέχμ θχοακίρεχμ ςχμ διαςξμόμ ρςα 
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κσμαςικά δεδξμέμα ςηπ πεοιξυήπ μελέςηπ. Δεδξμέμχμ ςχμ ιδιαίςεοα σφηλόμ κσμαςικόμ 

μεγεθόμ ςχμ σδοξδσμαμικόμ τξοςίχμ απξταρίρθηκε, πλημ ςχμ διαςξμόμ πξσ 

αματέοθηκαμ παοαπάμχ, η απαγϊοεσρηπ υοήρηπ ςχμ παλαιόμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ ρςημ 

διαμϊοτχρη ςχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ ή/και ρςιπ σπξκείμεμεπ ςηπ. Ξι διαςξμέπ θα ποέπει 

μα διαμξοτχθξϋμ ασρςηοά ρϋμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ και απαιςήρειπ ςηπ μελέςηπ και ςχμ 

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςξσ έογξσ.  

 

Θδιαίςεοη αματξοά γίμεςαι ρςημ διαμϊοτχρη ςξσ πξδϊπ ςχμ διαςξμόμ ςξσ έογξσ, η ξπξία 

θα ποέπει μα γίμει με μεγάλη ποξρξυή και ρϋμτχμα με ςιπ γεχμεςοικέπ απαιςήρειπ και 

ποξβλέφειπ ςηπ μελέςηπ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ θα καθξοιρςξϋμ ςα καςάλληλα μέςοα ρςα 

ςεϋυη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ (βιμςεξρκξπήρειπ και σπξθαλάρριεπ ασςξφίεπ) όρςε μα 

καςαδειυθεί η ξοθϊςηςα ςηπ διαμϊοτχρηπ ςηπ διαςξμήπ.  

 

Ρςιπ διαςξμέπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ πξσ εκςείμξμςαι ρςξ κάθεςξ ποξπ ςημ ακςή ςμήμα 

ςξσ, απξταρίρςηκε η διαςξμή ςξσ πϊδα μα εγκιβχςιρθεί ρςξμ θαλάρριξ πσθμέμα. Ρςημ 

παοξϋρα δεμ σπάουξσμ ακοιβή ρςξιυεία για ςη μξοτξλξγία και ςημ ρϋρςαρη ςξσ ρςξ 

ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ. Οιθαμόπ ξι αμξμξιξμξοτίεπ πξσ παοξσριάζει – για ςιπ ξπξίεπ έγιμε 

ήδη αματξοά ρε ποξηγξϋμεμα κετάλαια - μα ξτείλξμςαι ρε παλαιξϋπ καςαπέραμςεπ 

λίθξσπ απϊ ςξ στιρςάμεμξ ποαμέπ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ απξταρίρθηκε ξ εγκιβχςιρμϊπ και 

μϊμξ ςξσ πξδϊπ ρςξμ παλαιϊ πσθμέμα - λίθξσπ, εμό καςά ςημ εογαρία διαμϊοτχρηπ ςξσ 

δεμ επιςοέπεςαι η άορη και απξμάκοσμρη ςχμ παλαιόμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ πξσ έυξσμ 

καςαπέρει. Ξι λίθξι ασςξί απξςελξϋμ τσρική ποξρςαρία για ςξ ποαμέπ αλλά και ρσμξλικά 

για ςξ έογξ καθόπ απξςελξϋμ έμα ποόςξ ρημείξ διάυσρηπ ςηπ ποξχθξϋμεμηπ κσμαςικήπ 

εμέογειαπ. Οιθαμή απξμάκοσμρη ςξσπ θα ασνήρει ςημ ποξρπίπςξσρα κσμαςική εμέογεια 

ςϊρξ ρςξμ πϊδα ςηπ καςαρκεσήπ ϊρξ και ρςημ πιθαμή σπεοπήδηρη ςηπ απϊ ςξσπ 

κσμαςιρμξϋπ. 

    

Διδική αματξοά απαιςείςαι και για ςιπ ρσμθήκεπ σπεοπήδηρηπ και ςημ αρτάλεια ςχμ 

υοηρςόμ και ςχμ ρκατόμ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ςξσ καςατσγίξσ. Ξ ρυεδιαρμϊπ ςχμ 

ρςαθμόμ ρςέφηπ ποξέκσφε απϊ ιδιαίςεοα αμαλσςική μεθξδξλξγία, με κοιςήοιξ ςημ 

αρτάλεια ςξσ έογξσ και ςχμ υοηρςόμ ςξσ αλλά και παοάλληλα ςημ ξικξμξμία όρςε ξ 

ρυεδιαρμϊπ μα μημ ξδηγηθεί ρε σπεοβξλέπ, αλλά και μα εναρταλιρςξϋμ ςα κοιςήοια ςξσ 

μη πεοιξοιρμξϋ ςξσ ξοίζξμςα – καςά ςξ δσμαςϊ – απϊ ςημ παοαλία. Οαοά ςαϋςα και λϊγχ 

ςηπ πξλσπαοαμεςοικήπ τϋρηπ ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ σπεοπήδηρηπ ςχμ καςαρκεσόμ με 

ποαμή και ποξτσλακςήοιξσπ ςξίυξσπ, παοαςηοήθηκαμ απξκλίρειπ ρςιπ σπξλξγιρςικέπ 

μεθξδξλξγίεπ ποξρέγγιρηπ με απξςέλερμα ξι ςελικέπ ςιμέπ μα ποξκϋπςξσμ χπ ξι μέρξι 

ϊοξι ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ απξταρίρθηκε μα ςεθξϋμ πεοιξοιρμξί 

πξσ μα ατξοξϋμ ςξσπ υοήρςεπ ςξσ έογξσ, δηλαδή ϊυι ςημ ίδια ςημ καςαρκεσή ή ςα ρκάτη 

πξσ θα ενσπηοεςξϋμςαι ρςη λιμεμική εγκαςάρςαρη. 

Ρσγκεκοιμέμα απξταρίρθηκε ϊςι ςξ ςμήμα ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ πξσ εκςείμεςαι κάθεςα 

ρςημ ακςξγοαμμή μπξοεί μα υοηριμξπξιείςαι απϊ ςξσπ αλιείπ υχοίπ ποϊβλημα, ακϊμη και 

ρε καιοικά ταιμϊμεμα πξσ τςάμξσμ ςημ έμςαρη ςχμ 9Bf. Ξι αλιείπ θεχοξϋμςαι και είμαι 

εκπαιδεσμέμξι υοήρςεπ και μπξοξϋμ πιξ εϋκξλα μα αμςαπενέλθξσμ ρε μη επιθσμηςέπ 

καιοικέπ ρσμθήκεπ και ταιμϊμεμα ϊπχπ ασςά ςηπ σπεοπήδηρηπ και διαβοξυήπ ςηπ 

υεοραίαπ ζόμηπ ϊπιρθεμ ςξσ ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ. Για ςξ ςμήμα ςξσ έογξσ πξσ αμςιρςξιυεί 

ρςιπ διαςξμέπ Β-Β & Β΄- Β' ςξ άμχ ϊοιξ πεοιξοίζεςαι ρςα 8Bf. Για σπέοβαρη ςχμ παοαπάμχ 
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ξοίχμ θεχοείςαι αομϊδια η Κιμεμική Αουή και ξ Τξοέαπ λειςξσογίαπ ςξσ καςατσγίξσ, ξ 

ξπξίξπ θα κοίμει αμάλξγα και με ςημ εμπειοία ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ.      

 

Ζ πεοαιςέοχ αμϋφχρη ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςη μελέςη ρςαθμόμ ρςέφηπ ςηπ 

θχοάκιρηπ ή/και ςξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ απξτεϋυθηκε για ςξσπ λϊγξσπ ξικξμξμίαπ 

αλλά και εναιςίαπ ςημ πλήοηπ απϊκοσφηπ ςξσ τσρικξϋ ξοίζξμςα απϊ ςημ παοαλιακή ζόμη. 

Ξι ρςάθμεπ πξσ επιλέυθηκαμ είμαι ήδη σφηλέπ εμό και η κλίρη ςχμ ποαμόμ ποξρςαρίαπ 

καςάλληλη για ςημ διάυσρη ςηπ κσμαςικήπ εμέογειαπ.  

Αμςίρςξιυα για ςξμ σπήμεμξ μόλξ απξταρίρθηκε μα ςεθεί πεοιξοιρμϊπ υοήρηπ για ςημ 

πεοίπςχρη εμτάμιρηπ μϊμξ ΒΔ καιοόμ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή δεμ επιςοέπεςαι η διέλεσρη 

υοηρςόμ ρςημ υεοραία ζόμη ϊςαμ η έμςαρη πμξήπ σπεοβεί ςα 8Bf. Καμβάμξμςαπ βέβαια 

σπϊφη ςα δεδξμέμα ςηπ εγκαςάρςαρηπ ρημειόμεςαι ϊςι ξ σπήμεμξπ μόλξπ θα 

υοηριμξπξιείςαι κσοίχπ απϊ διεουϊμεμα ρκάτη αμαφσυήπ, πξσ ςημ ρσγκεκοιμέμη υοξμική 

πεοίξδξ εμτάμιρηπ καιοόμ ςξσ μεγέθξσπ ασςξϋ δεμ θα βοίρκξμςαι ρςημ εγκαςάρςαρη, ή 

πξλϋ πεοιρρϊςεοξ ξι ιδιξκςήςεπ και υοήρςεπ ςξσπ. Ξι υοήρςεπ ςξσ καςατσγίξσ καςά ςημ 

υειμεοιμή πεοίξδξ θα είμαι κσοίχπ ξι αλιείπ πξσ θα ενσπηοεςξϋμςαι ρςξμ ποξρήμεμξ 

μόλξ, δηλαδή ρε ρημείξ πξσ δεμ επηοεάζξμςαι ςα ρκάτη απϊ ςξσπ ΒΔ καιοξϋπ.  
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7. ΣΔΦΜΘΙΖ ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΠΡΟΣΔΘΜΟΛΔΜΩΜ ΔΡΓΩΜ  

 

α ποξςειμϊμεμα έογα ποξβλέπξμςαι με ρκξπϊ ςημ αμάςανη ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ 

αματέοθηκαμ αμχςέοχ. Ξι ποξςειμϊμεμεπ παοεμβάρειπ ρσμξφίζξμςαι ρςιπ κάςχθι:  

 

7.1. Αμακαςαρκεσή ςηπ ενχςεοικήπ θχοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ ενχςεοική θχοάκιρη ςξσ έογξσ αμακαςαρκεσάζεςαι έςρι όρςε μα αμςιμεςχπίρει ςξ 

ταιμϊμεμξ ςηπ ρςαδιακήπ απξδϊμηρηπ ςξσ ποαμξϋπ και ςημ σπεοπήδηρη πξσ λαμβάμει 

υόοα, η ξπξία ποξκαλεί ζημιέπ ρςα ενσπηοεςξϋμεμα ρκάτη.   

Βάρει ςχμ σπξλξγιρμόμ πξσ εκςελέρθηκαμ ςξ κάθε ςμήμα ςξσ έογξσ υχοίζεςαι ρε 

επιμέοξσπ, αμάλξγα με ςξ μέγεθξπ ςηπ κσμαςικήπ εμέογειαπ πξσ ςξ ποξρβάλλει. Οιξ 

ρσγκεκοιμέμα έγιμε γεμικϊπ διαυχοιρμϊπ μεςανϋ ςξσ εγκάοριξσ ποξπ ςημ ακςή ςμήμαςξπ 

και ςξσ παοάλληλξσ. Δκ ςχμ δϋξ ςξ ποόςξ λϊγχ ςηπ διεϋθσμρηπ ςξσ χπ ποξπ ςη 

γεμικϊςεοη ποξόθηρη ςχμ κσμάςχμ ποξπ ςξ έογξ, δέυεςαι ςα μικοϊςεοα σδοξδσμαμικά 

τξοςία, εμό ςξ δεϋςεοξ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ ςμήμαςξπ ςηπ αλλαγήπ διεϋθσμρηπ 

ςξσ μόλξσ, ςα μεγαλϋςεοα.  

ξ ποόςξ ασςϊ ςμήμα υχοίζεςαι αμςίρςξιυα ρε επιμέοξσπ για ςξμ ίδιξ λϊγξ (μέγεθξπ 

εμέογειαπ). ξ ποόςξ εν ασςόμ είμαι ασςϊ πξσ βοίρκεςαι ρςξμ παοαλιακϊ υόοξ, καθόπ 

απϊ ςημ επιςϊπξσ ασςξφία αλλά και ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ρσλλευςήκαμ δέυεςαι ρημαμςική 

επιβάοσμρη ίρχπ ϊυι ςϊρξ απϊ ςξσπ ποξρπίπςξμςεπ κσμαςιρμξϋπ, αλλά απϊ ςα ιζήμαςα 

πξσ καςαλήγξσμ ρςημ παοαλιακή ζόμη. Όπχπ παοξσριάρθηκε ρημαμςικέπ πξρϊςηςεπ 

έυξσμ καςά καιοξϋπ απξςεθεί ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ καςατσγίξσ. Ξι διαςξμέπ πξσ 

αμςιρςξιυξϋμ ρςξ ςμήμα ασςϊ είμαι ξι Α1'-Α1' και ξι Α1''-Α1''. ξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςξσ 

ςμήμαςξπ ασςξϋ επί ςηπ παοαλίαπ είμαι 26,0m πεοίπξσ. 

ξ δεϋςεοξ ςμήμα απξςελεί ςξ σπϊλξιπξ εγκάοριξ ςμήμα ςξσ μόλξσ πξσ καςαλήγει 

ακοιβόπ ποιμ απϊ ςημ ρςοξτή. ξ ςμήμα ασςϊ έυει μήκξπ 68,80μ. πεοίπξσ. και αμςιρςξιυεί 

ρςημ διαςξμέπ Α1-Α1, Α2-Α2 & Α3-Α3.  

Ξι ποξςειμϊμεμεπ παοεμβάρειπ ρςημ καςαρκεσή διατξοξπξιξϋμςαι ρςξ παοάλληλξ ποξπ 

ςημ ακςή ςμήμα ςξσ μόλξσ, ςξ ξπξίξ νεκιμά αμέρχπ ποξ ςηπ ρςοξτήπ ςξσ μόλξσ. ξ 

ςμήμα ασςϊ εκςείμεςαι μέυοι και ςξ ρημεοιμϊ ακοξμόλιξ ςξσ. Δίμαι ασςϊ πξσ δέυεςαι ςη 

μεγαλϋςεοη κσμαςική εμέογεια καθόπ είμαι ςξ πλέξμ εκςεθειμέμξ. Οεοιλαμβάμει δϋξ 

σπξςμήμαςα, εκ ςχμ ξπξίχμ ςξ ποόςξ αμςιρςξιυεί ρε ρημεία ϊπξσ ρςημ ερχςεοική πλεσοά 

ςξσ έογξσ είμαι καςαρκεσαρμέμα ςα κοηπιδόμαςα ςξσ καςατσγίξσ, εμό ςξ δεϋςεοξ 

σπξςμήμα αμςιρςξιυεί ρςη κεταλή ςξσ ακοξμχλίξσ ρςξ ξπξίξ δεμ έυξσμ καςαρκεσαρςεί 

κοηπιδόμαςα. Ξι διαςξμέπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ ποόςξ σπξςμήμα είμαι ξι Β-Β & Β'-Β', και 

ρςξ δεϋςεοξ ξι Γ-Γ αμςίρςξιυα.  

Οιξ αμαλσςικά: 
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Διαςξμέπ Α1΄-Α1΄ & Α1΄΄-Α1΄΄ 

Ρςξ παοαλιακϊ ςμήμα ςξσ μόλξσ, δεμ έυει καςαρκεσαρςεί ςξίυξπ εμό η αμμόδηπ παοαλία 

βοίρκεςαι ρςημ ίδια πεοίπξσ ρςέφη με ασςήμ ςξσ υεοραίξσ υόοξσ καςατσγίξσ. 

Απξςέλερμα ςξϋςξσ είμαι ξι ποξχθξϋμεμξι κσμαςιρμξί, λϊγχ ςξσ ιδιαίςεοα μεγάλξσ 

μήκξσπ ςξσπ και ςηπ αμϋφχρηπ ςηπ ρςάθμηπ ςηπ θάλαρραπ, καςά ςημ εμτάμιρη δσρμεμόμ 

καιοικόμ ρσμθηκόμ, μα αμαοοιυόμςαι και μα μεςατέοξσμ μέοξπ ςξσ αμμόδξσπ ιζήμαςξπ 

ςηπ παοαλίαπ ποξπ ςημ υεοραία ζόμη ςξσ καςατσγίξσ. Ζ απξσρία εμπξδίξσ ρςξ 

ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ είμαι εμταμήπ, με απξςέλερμα ςα ρσρρχοεσμέμα ιζήμαςα μα 

δημιξσογξϋμ λειςξσογικά ποξβλήμαςα ρςξσπ υοήρςεπ ςξσ καςατσγίξσ. 

Για ςημ επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ απξταρίρθηκε η καςαρκεσή μικοξϋ ποξτσλακςήοιξσ 

ςξιυίξσ - υαμηλήπ ρςέφηπ - πξσ θα εμπξδίζει ςημ ποξόθηρη ςϊρξ ςχμ κσμάςχμ ϊρξ και 

ςχμ ιζημάςχμ ποξπ ςημ πλεσοά ςξσ καςατσγίξσ. ξ ςξιυίξ ποξβλέπεςαι με υαμηλή ρςέφη, 

καθόπ ποξβλέπεςαι και ενχςεοικά διαμϊοτχρη μικοήπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ απϊ τσρικξϋπ 

ξγκξλίθξσπ.  

Ξι λίθξι πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα ποξέουξμςαι απϊ ασςξϋπ πξσ ποϊκειςαι μα αοθξϋμ 

απϊ ςα διάτξοα ςμήμαςα ςξσ ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. Όπχπ 

αματέοθηκε ξι λίθξι ασςξί δεμ θεχοξϋμςαι καςάλληλξι για ςημ διαμϊοτχρη ρςοόρεχμ 

θχοάκιρηπ λιμεμικόμ έογχμ και σπϊ "καμξμικέπ" ρσμθήκεπ θα έποεπε μα απξμακοσμθξϋμ. 

Οαοά ςαϋςα, για ςξσπ λϊγξσπ πξσ αματέοθηκαμ εκςεμόπ ρςξ ποξηγξϋμεμξ κετάλαιξ, 

απξταρίρθηκε μα επιςοαπεί η υοήρη μικοξϋ πξρξρςξϋ και ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ απϊ 

ασςξϋπ. Ξι λίθξι πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα είμαι ασςξί πξσ είμαι ρςημ καλϋςεοη δσμαςή 

καςάρςαρη απϊ ςξσπ ρσμξλικά αιοξϋμεμξσπ και θα ρσμτχμξϋμ με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ 

ςεϋυξσπ ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςξσ έογξσ πξσ ρσμξπςικά είμαι: α) πεοιξοιρμέμη 

απξράθοχρη ςηπ επιτάμειαπ ςξσπ β) καςάλληλεπ διαρςάρειπ όρςε μα ρσμάδξσμ με ςιπ 

απαιςήρειπ ςχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ πξσ ποϊκειςαι μα ςξπξθεςηθξϋμ και γ) δεμ 

επιςοέπεςαι η υοήρη λίθχμ με ρημαμςική επιτάμεια (πλακξειδξϋπ ρυήμαςξπ) για ςξσπ 

λϊγξσπ πξσ αματέοθηκαμ ρε ποξηγξϋμεμα κετάλαια ςηπ παοξϋρηπ. 

Ζ υοήρη ςξσπ ρε κάθε πεοίπςχρη δεμ θεχοείςαι επικίμδσμη για ςημ καςαρκεσή καθόπ ςξ 

ςμήμα πξσ ποϊκειςαι μα ςξπξθεςηθξϋμ δέυεςαι ςη μικοϊςεοη κσμαςική εμέογεια απϊ ςα 

σπϊλξιπα ςμήμαςα ςηπ καςαρκεσήπ. 

Ζ διαςξμή Α1'-Α1' διαμξοτόμεςαι με εκρκατή ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ μέυοι ςημ ρςάθμη -

0,40μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. ξ πλάςξπ ρκάτηπ παοξσριάζεςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ (Λ66-

2017/11-ΞΛ-04, "ΔΘΑΓΠΑΛΛΑ ΔΙΡΙΑΤΩΜ" και "Λ66-2017/11-ΞΛ-06, ΣΟΘΙΔΡ-

ΟΠΞΛΔΠΖΘΙΔΡ ΔΘΑΞΛΔΡ". Ζ ρςοόρη θχοάκιρηπ διαμξοτόμεςαι απϊ ςξσπ αοθέμςεπ 

λίθξσπ ςξσ στιρςάμεμξσ μόλξσ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ασςξί πξσ θα επιλεγξϋμ χπ 

καςαλληλϊςεοξι είμαι μεγάλχμ διαρςάρεχμ μπξοξϋμ μα θοαϋξμςαι με καςάλληλα μέρα. ξ 

πλάςξπ ςηπ ρςέφηπ θχοάκιρηπ θα διαμξοτχθεί ίρξ με 3,80μ. πξσ αμςιρςξιυεί ρε 4 τ.ξ., 

ιρξδϋμαμηπ διαμέςοξσ Dn50= 0.95m. To ελάυιρςξ πάυξπ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ πξσ 

διαμξοτόμεςαι απϊ 2 λίθξσπ ςηπ αμχςέοχ καςηγξοίαπ θα είμαι 1,90m. Ζ κλίρη ςξσ 

ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ θα διαμξοτχθεί ίρη με 1V:2H. Ζ ρςάθμη ρςέφηπ ςηπ ρςοόρηπ 

θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι γεμικά υαμηλή και ίδια με ασςήμ ςξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ ρςα 

+1,50μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. 



ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

             40 

 

Ζ κλίρη ςξσ ποαμξϋπ εκρκατήπ έυει θεχοηθεί ίρη με 1V:2H, πξσ θεχοείςαι ικαμξπξιηςική 

για ςξ ρσγκεκοιμέμξ ςμήμα ςηπ παοαλίαπ. Ρςημ ερχςεοική πλεσοά ςξσ ποαμξϋπ εκρκατήπ 

και για ςημ απξτσγή μεςατξοάπ ιζημάςχμ ρςα διάκεμα ςχμ τ.ξ. ποξρςαρίαπ ποξβλέπεςαι 

διάρςοχρη μη σταμςξϋ γεχστάρμαςξπ 300γο./ς.μ. Ξ Αμάδξυξπ καςά ςημ τάρη 

σλξπξίηρηπ ςηπ καςαρκεσήπ μπξοεί μα διαρςοόρει επιταμειακά ςξσ γεχστάρμαςξπ 

μικοξϋ πάυξσπ αμμξυαλικόδη ρςοόρη, πάυξσπ ϊυι μεγαλϋςεοξσ απϊ 10εκας. α σλικά 

ασςά μελλξμςικά εμδέυεςαι μα απξμακοσμθξϋμ υχοίπ μα επηοεάρει ασςϊ ςξ γεχϋταρμα 

καθόπ ρςαδιακά αμαμέμεςαι ϊλξ ςξ ςμήμα ασςϊ μα ποξρυχθεί με αμμόδη σλικά (ςξ 

ρκάμμα εκρκατήπ αλλά και ςα διάκεμα ςχμ μεγάληπ διαβάθμιρηπ τσρικόμ ξγκξλίθχμ), 

μέρχ τσρικόμ διεογαριόμ με ςημ εμτάμιρη ςχμ ποόςχμ δσρμεμόμ καιοικόμ 

ταιμξμέμχμ. Ζ διάρςοχρη ςηπ ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ θεχοείςαι μικοξϋ κϊρςξσπ δαπάμη 

και δεμ αμείβεςαι ιδιαίςεοα.   

Ρςξ πέοαπ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι ποξτσλακςήοιξ ςξιυίξ απϊ υσςϊ επί 

ςϊπξσ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C30/37, βάρει ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ 

ευμξλξγίαπ ρκσοξδέμαςξπ για καμξμικά ξπλιρμέμα ρκσοξδέμαςα ρε θαλάρριξ υόοξ. Ξι 

ξπλιρμικέπ και λξιπέπ καςαρκεσαρςικέπ λεπςξμέοειεπ παοξσριάζξμςαι ρςξ ρυέδιξ Λ66-

2017/11-ΞΛ-10 "ΝΣΚΞΣΟΞΘ - ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΘΙΔΡ ΙΑΘ ΞΟΚΘΡΛΘΙΔΡ ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ 

ΟΠΞΤΣΚΑΙΖΠΘΩΜ ΞΘΥΘΩΜ ΙΑΘ ΚΞΘΟΩΜ ΔΥΜΘΙΩΜ ΙΑΑΡΙΔΣΩΜ". Για ςημ καςαρκεσή ςξσ 

ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ ποξβλέπεςαι καθαίοερη μικοξϋ ςμήμαςξπ ςχμ επιρςοόρεχμ ςηπ 

υεοραίαπ ζόμηπ. Ζ διαμϊοτχρη ςηπ λεπςξμέοειαπ ςξσ ςξίυξσ και ςηπ απξκαςάρςαρηπ ςχμ 

επιρςοόρεχμ ϊπιρθεμ ασςξϋ παοξσριάζεςαι ρςημ ςσπική διαςξμή Α1'-Α1'. Ξι επιρςοόρειπ 

διαμξοτόμξμςαι απϊ ρκσοϊδεμα μικοϊςεοηπ καςηγξοίαπ και ρσγκεκοιμέμα C20/25. 

Δπίρηπ ϊπχπ ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ επιρςοόρειπ ςξσ έογξσ ποξβλέπεςαι ςξπξθέςηρη 

πλέγμαςξπ ξπλιρμξϋ #131. Ξι επιρςοόρειπ διαμξοτόμξμςαι ρςημ άμχ επιτάμεια ςξσπ με 

καςάλληλξ ρκληοσμςικϊ νηοϊ μείγμα με ςξ ξπξίξ γίμεςαι επίπαρη ρςημ επιτάμεια ςηπ 

αμχδξμήπ. Ξι ποξδιαγοατέπ ςξσ ρκληοσμςικξϋ μίγμαςξπ παοξσριάζξμςαι ρςξ ξικείξ 

ςεϋυξπ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςχμ ςεσυόμ δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ.   

Ζ διαςξμή Α1''-Α1'' διαμξοτόμεςαι με ςξ ίδιξ πεοίπξσ ςοϊπξ ϊπχπ η ποξηγξϋμεμη. Λικοή 

διατξοά ποξβλέπεςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςμήμα ςηπ ρκάτηπ, ϊπξσ διαμξοτόμεςαι μικοή 

ρςοόρη τίλςοξσ απϊ τ.ξ. λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ 200-400kg. Ξι λίθξι ασςξί μπξοεί μα 

ποξέουξμςαι και απϊ ςξσπ αοθέμςεπ λίθξσπ ςηπ καςαρκεσήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι θα 

είμαι καςάλληληπ διαβάθμιρηπ και αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ. ξ πάυξπ ςηπ ρςοόρηπ θα 

είμαι ίρξ με 0,80μ. 

Ξ ποξτσλακςήοιξπ ςξίυξπ εδοάζεςαι επί ενιρχςικήπ θοασρςήπ ρςοόρηπ, ελάυιρςξσπ 

πάυξσπ 10εκας., ϊπχπ και ρςημ ποξηγξϋμεμη διαςξμή. Σπϊ ςηπ ρςοόρηπ ασςήπ 

ποξβλέπεςαι διάρςοχρη μη σταμςξϋ γεχστάρμαςξπ βάοξσπ 300γο/ς.μ. (ίδια με ςημ 

ποξηγξϋμεμη διαςξμή), ςξ ξπξίξ ρσμευίζεςαι απϊ ςημ ποξρςαρία ςηπ ρκάτηπ.       

Ζ ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ποαμξϋπ ϊπχπ και ςξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ αμεβαίμει ρςα 

+1,90μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. Ξι νσλϊςσπξι και ξι αμςίρςξιυεπ ξπλιρμικέπ λεπςξμέοειεπ 

παοξσριάζξμςαι ρςξ ρυ. Λ66-2017/11-ΞΛ-10.  

Ρημειόμεςαι ϊςι ρςημ πεοιξυή ςξσ μεςόπξσ ςξσ ςξίυξσ ποξληπςικά ποξβλέπεςαι 

ςξπξθέςηρη ρακκξλίθχμ απϊ ρκσοϊδεμα C20/25. Ζ ςξπξθέςηρη ςχμ ρακκξλίθχμ 
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ποξβλέπεςαι και ρςιπ δϋξ διαςξμέπ πξσ πεοιγοάτηκαμ αμχςέοχ, ρςημ μεμ Α1’1-Α1’ μξμή 

ρειοά, εμό ρςημ Α1’-Α1’’ διπλή ρειοά.   

Διαςξμέπ Α1-Α1 & Α2-Α2 & Α3-Α3 

Ξ διαςξμέπ ασςέπ ποξρβάλλξμςαι απϊ ρημαμςική εμέογεια, η ξπξία ρςαδιακά ασνάμεςαι με 

ςημ απϊρςαρη απϊ ςημ οίζα ςξσ μόλξσ. Ξι τσρικξί ξγκϊλιθξι πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι  ρςημ 

διαςξμή Α1-Α1 είμαι αμςίρςξιυξι με ασςξϋπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςιπ διαςξμέπ Α1’-Α1΄& Α1’’-

Α1’’. Ζ διαβάθμιρη ςξσπ ϊμχπ διατξοξπξιείςαι καθόπ απϊ ςξσπ αμαλσςικξϋπ 

σπξλξγιρμξϋπ ποξέκσφαμ λίθξι αςξμικξϋ βάοξσπ 3,0-5,0ςξμ. Ξι απαιςήρειπ ςχμ τσρικόμ 

ξγκξλίθχμ είμαι ασςέπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ. Ξι τσρικξί 

ξγκϊλιθξι ςχμ διαςξμόμ Α2-Α2 και Α3-Α3 θα είμαι αμςίθεςα ϊλξι αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ 

και λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ. Ξι διαςξμέπ διαμξοτόμξμςαι χπ ακξλξϋθχπ:   

i. Άορη ςχμ στιρςάμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ ςηπ θχοάκιρηπ αλλά και ςχμ 

σπξκειμέμχμ ςξσπ ρςοόρεχμ. Ζ άορη ποξβλέπεςαι μέυοι ςημ ρςάθμη +0,30μ. απϊ 

ςη Λ.Ρ.Η. Ξι επιλεγείρεπ διαρςάρειπ και ρςάθμεπ άορηπ βαρίζξμςαι ρςημ ςελική 

μξοτή ςηπ μέαπ διαςξμήπ με ςιπ μέεπ ρςοόρειπ θχοάκιρηπ (δηλαδή ρςημ 

διαμϊοτχρη ελάυιρςξσ πλάςξσπ ρςέφηπ ρςημ επιθσμηςή ρςάθμη). Ρςξμ πϊδα ςχμ 

διαςξμόμ διαμξοτόμεςαι ρςάθμη ρκάτηπ ρςα -2,0μ. ρςημ διαςξμή Α1-Α1, ρςα -

3,0μ. ρςημ διαςξμή Α2-Α2 και ρςα -3,50μ. ρςημ Α3-Α3. Ζ ρκάτη ασςή 

διαμξοτόμεςαι πεοίπξσ χπ αϋλακα, έςρι όρςε ξι τ.ξ. ςηπ μέαπ ρςοόρηπ 

θχοάκιρηπ μα εγκιβχςίζξμςαι καςά κάπξιξμ ςοϊπξ εμςϊπ ςηπ εδατικήπ ρςοόρηπ 

και ςχμ καςαπεράμςχμ τ.ξ. απϊ ςημ παλαιά θχοάκιρη ςηπ καςαρκεσήπ. Δεμ 

επιςοέπεςαι η άορη ςχμ καςαπεράμςχμ τ.ξ. ςξσ παλαιξϋ έογξσ, έμποξρθεμ ςξσ 

ρκάμμαςξπ εκρκατήπ, καθόπ ξι τσρικξί ξγκϊλιθξι δοξσμ χπ μέρξ απϊρβερηπ ςηπ 

ποξχθξϋμεμηπ κσμαςικήπ εμέογειαπ, μειόμξμςαπ κας’ ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ ςελική 

εμέογεια πξσ καςαλήγει ρςξμ πϊδα αλλά και ρςη μέα διαςξμή ςξσ έογξσ.  

ii. Δεδξμέμξσ ϊςι δεμ είμαι γμχρςή η διαβάθμιρη ςχμ σπξκειμέμχμ ρςοόρεχμ ςηπ 

θχοάκιρηπ και για ςημ απξτσγή διαοοξήπ πιθαμόμ λεπςϊκξκκχμ σλικόμ απϊ ςα 

διάκεμα ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ μέχμ ρςοόρεχμ ασςήπ, ποξβλέπεςαι διάρςοχρη 

αουικά μη σταμςξϋ γεχστάρμαςξπ βάοξσπ 300γο./ςμ. και ρςημ ρσμέυεια 

γεχπλέγμαςξπ εκ πξλσποξπσλεμίξσ, ετελκσρςικήπ αμςξυήπ 40kN/m και ρςιπ δϋξ 

διεσθϋμρειπ ςξσ. α εμ λϊγχ διαυχοιρςικά σλικά διαρςοόμξμςαι μέυοι ςημ ρςάθμη 

-1,50μ. ρςημ διαςξμή Α1-Α1, μέυοι ςημ -2,0μ. ρςημ διαςξμή Α2-Α2 και μέυοι ςημ -

2,75μ. ρςημ Α3-Α3. Ρςημ άμχ πλεσοά ςηπ διαςξμήπ ςξ γεχϋταρμα επεκςείμεςαι και 

σπϊ ςξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξίυξσ ρϋμτχμα με ςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ.  

iii. Οέοαμ ςηπ άορηπ ςχμ τ.ξ. ςηπ στιρςάμεμηπ θχοάκιρηπ θα καθαιοεθεί και η 

στιρςάμεμη δξκϊπ εγκιβχςιρμξϋ ςξσ πέοαςξπ ςχμ στιρςάμεμχμ επιρςοόρεχμ. Ζ 

καθαίοερη θα ρσμξδεσςεί και απϊ εκρκατή ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ μέυοι ςημ ρςάθμη 

+0,30μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. Λεςά ςημ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ασςήπ ξ Αμάδξυξπ και με 

ςημ παοξσρία ςηπ Δπίβλεφηπ θα ποέπει μα ελέγνει με ιδιαίςεοη ποξρξυή ςημ ρκάτη 

ςχμ +0,30μ. έςρι όρςε μα διαπιρςχθξϋμ ςσυϊμ σπάουξσρεπ ρπηλαιόρειπ λϊγχ 

σπξρκατόμ με απξμάκοσμρη ςχμ μικοϊςεοηπ διαβάθμιρηπ λιθϊοοιπςχμ σλικόμ. Ρε 

πεοίπςχρη πξσ κάςι ςέςξιξ διαπιρςχθεί ξι ρπηλαιόρειπ θα ποέπει μα 

ρσμπληοχθξϋμ με καςάλληληπ διαβάθμιρηπ λαςξμικϊ σλικϊ. ξ σλικϊ ασςϊ θα 
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ποέπει μα εναοςηθεί απϊ ςξ σπξκείμεμξ παοαμέμξμ ςξσ αλλά και ασςϊ πξσ 

ποϊκειςαι μα διαρςοχθεί ρςημ ρσμέυεια. 

iv. Ρςξ ξοιζϊμςιξ ςμήμα ςξσ παοαμέμξμςξπ ποαμξϋπ (ρςάθμη +0,30μ.) θα ςξπξθεςηθεί 

μία ρςοόρη τσρικόμ ξγκξλίθχμ τίλςοξσ. Ζ ποϊβλεφη ασςή γίμεςαι λϊγχ ςξσ ϊςι 

δεμ είμαι γμχρςή η διαβάθμιρη ςχμ λίθχμ πξσ σπϊκειμςαι ςηπ ρημεοιμήπ ρςοόρηπ 

θχοάκιρηπ. Ζ ρςοόρη θα ρσμίρςαςαι απϊ 1 τ.ξ. αςξμικξϋ βάοξπ διαβάθμιρηπ 400-

800kg. ξ πάυξπ ςηπ ρςοόρηπ ασςήπ θα είμαι 60εκας. Ζ ρςοόρη ασςή θα 

διαμξοτχθεί επί ςχμ διαυχοιρςικόμ μέρχμ ρςξ παοαμέμξμ ποαμέπ. Ρςξ κεκλιμέμξ 

ςμήμα ςξσ ποαμξϋπ δεμ ποξβλέπεςαι αμςίρςξιυη διαμϊοτχρη. 

v. Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ςξσ ποαμξϋπ απϊ λίθξσπ 

λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ και αςξμικξϋ βάοξσπ 3,0-5,0ςξμ. Ζ ποξέλεσρη ςχμ λίθχμ 

για ςιπ διαςξμέπ αματέοθηκε παοαπάμχ. α σλικά ςηπ διαςξμήπ Α1-Α1 πξσ 

ποϊκειςαι μα υοηριμξπξιηθξϋμ θα ρσλλευςξϋμ αουικά ρςξμ εογξςανιακϊ υόοξ και 

θα υοηριμξπξιηθξϋμ ΛΞΜΞ μεςά ςξμ έλεγυξ και έγκοιρη ςηπ Δπίβλεφηπ ςξσ έογξσ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ ςα ςξπξθεςήρει υχοίπ ςημ έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ, 

θα ποέπει ρςημ ρσμέυεια μα ςα απξμακοϋμει. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ ςα 

ςξπξθεςήρει υχοίπ ςημ έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ, θα ποέπει ρςημ ρσμέυεια μα ςα 

απξμακοϋμει. Ρςιπ σπϊλξιπεπ δϋξ διαςξμέπ, ςα σλικά ςχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ 

και ςξσ τίλςοξσ θα είμαι σπξυοεχςικά αρβερςξλιθικήπ ποξέλεσρηπ. Δεμ 

επιςοέπεςαι η υοήρη ςχμ αιοξϋμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ.    

vi. Ζ ρςοόρη θχοάκιρηπ θα διαμξοτόμεςαι απϊ δϋξ λίθξσπ ςηπ χπ άμχ διαβάθμιρηπ 

με ςξ ρσμξλικϊ πάυξπ ςηπ ρςοόρηπ μα είμαι κας' ελάυιρςξμ ίρξ με 2,30μ. ξ πλάςξπ 

ςηπ ρςέφηπ διαμξοτόμεςαι αμςίρςξιυα απϊ 4 τ.ξ. ςηπ χπ άμχ διαβάθμιρηπ, ίρξ με 

4,60μ. πεοίπξσ (4Dn50 = 1,15 x 4,0 = 4,60m). Ζ ρςάθμη ρςέφηπ διαμξοτόμεςαι ίδια 

ρε ϊλεπ ςιπ διαςξμέπ Α1-Α1 έχπ Α3-Α3 ρςα +3,20μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η., εμό αμςίθεςα 

διατξοξπξιείςαι η ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ. Ζ κλίρη ςξσ 

ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ διαμξοτόμεςαι καθ' ϊλξ ςξ μήκξπ ςχμ διαςξμόμ Α1-Α3 ίρη με 

2Ζ:1V.  

vii. Για ςημ ξοθή και επίπεδη επιτάμεια έδοαρηπ ςξσ ςξίυξσ ποξβλέπεςαι αουικά 

διαμϊοτχρη ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ λιθϊοοιπςα σλικά μικοήπ ρυεςικά 

διαβάθμιρηπ. ξ πάυξπ ςηπ ρςοόρηπ ασςήπ θα είμαι κας' ελάυιρςξμ 10,0εκας. Ζ 

ενιρχςική ρςοόρη διαμξοτόμεςαι καθ' ϊλη ςημ επιτάμεια έδοαρηπ ςξσ ςξίυξσ. 

Αμέρχπ ενχςεοικά ςξσ μεςόπξσ ςξσ ςξιυίξσ ποξβλέπεςαι ςξπξθέςηρη δϋξ διπλόμ 

ρειοόμ ρακκξλίθχμ απϊ ϋταλξ ρκσοϊδεμα για ςημ ποξρςαρία ςηπ έδοαρηπ ςξσ 

ςξιυίξσ. Ξ αοιθμϊπ ςχμ ρακκξλίθχμ πξσ θα ςξπξθεςηθξϋμ εναοςάςαι απϊ ςιπ 

διαρςάρειπ ςξσπ πξσ θα επιλένει ξ Αμάδξυξπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ϊμχπ ξι 

ρακκϊλιθξι θα ςξπξθεςηθξϋμ καςά ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε μα ικαμξπξιξϋμ ςιπ 

απαιςήρειπ κάλσφηπ ςχμ ρυεδίχμ ςηπ μελέςηπ.      

viii. Ακξλξσθεί η καςαρκεσή ςξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξίυξσ. Ξ ςξίυξπ καςαρκεσάζεςαι απϊ 

υσςϊ επιςϊπξσ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C30/37. Ξι διαρςάρειπ ςξσ ςξίυξσ 

παοξσριάζξμςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ  Λ66-2017/11-ΞΛ-10 και Λ66-2017/11-ΞΛ-

06. ξ πλάςξπ ςηπ έδοαρηπ ςξσ διαμξοτόμεςαι ίρξ με 2,50μ. και ρςιπ ςοειπ 

διαςξμέπ εμό διατξοξπξιείςαι η ρςέφη, η ξπξία ασνάμεςαι απϊ ςημ διαςξμή Α1 

ρςημ Α3. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ρςημ Α1 ποξβλέπεςαι ρςα +2,30μ. απϊ ςημ Λ.Ρ.Η., ρςημ 

Α2 ρςα +2,65μ. και ρςημ Α3 ρςα +3,0μ.  

ix. 'Όπιρθεμ ςξσ ςξίυξσ γίμεςαι απξκαςάρςαρη ςχμ επιρςοόρεχμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ, 

με ρσμπλήοχρη μικοήπ πξρϊςηςαπ επιυόρεχμ απϊ κξκκόδη σλικά και ρςημ 
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ρσμέυεια με δϋξ ρςοόρειπ θοασρςόμ ξδξρςοχρίαπ ρσμξλικξϋ πάυξσπ 20,0εκας. 

Ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι διαμϊοτχρη μίαπ ρςοόρηπ σπϊβαρηπ ρϋμτχμα με ςημ 

Ο..Ο. 0150, ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 10,0εκας, και μίαπ ακϊμη ρςοόρηπ βάρηπ 

ρϋμτχμα με ςημ Ο.Ο. 0155, ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 10,0εκας.. Ξι επιρςοόρειπ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ελατοά ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C20/25. 

Οοξβλέπεςαι #131 ρςημ κάςχ παοειά ςχμ επιρςοόρεχμ. Ρςημ ρϋμδερη ςχμ μέχμ 

επιρςοόρεχμ με ςιπ παλαιέπ διαμξοτόμεςαι αομϊπ διαρςξλήπ - διαυχοιρμξϋ. Ξ 

ρσγκεκοιμέμξπ αομϊπ πληοόμεςαι - αμείβεςαι νευχοιρςά, αμςίθεςα με ςξσπ 

εγκάοριξσπ αομξϋπ ςχμ επιρςοόρεχμ (και ςξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ) ξι ξπξίξι 

ρσμπεοιλαμβάμξμςαι αμξιγμέμα ρςιπ ςιμέπ ςχμ επιρςοόρεχμ (και ςχμ 

ρκσοξδεμάςχμ ςχμ ςξίυχμ). 

     

Διαςξμέπ Β-Β & Β'-Β' 

Ξι διαςξμέπ ασςέπ θεχοξϋμςαι ξι πλέξμ εκςεθειμέμεπ ρςημ κσμαςική δοάρη ςηπ πεοιξυήπ. 

α μέςοα αμςιμεςόπιρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ είμαι αμςίρςξιυα με ασςά πξσ πεοιγοάτηκαμ 

ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ διαςξμέπ ςξσ έογξσ. 

Ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπξμςαι: 

i. άορη ςηπ στιρςάμεμηπ ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ ςξσ ποαμξϋπ μέυοι ςημ -0,05μ. απϊ ςη 

Λ.Ρ.Η. Ζ ρςάθμη επιλέγεςαι έςρι όρςε μα παοέυεςαι η δσμαςϊςηςα διαμϊοτχρηπ ςηπ 

ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ και ασςήπ ςηπ θχοάκιρηπ ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ 

μελέςηπ.  

ii. Ζ ρςάθμη ρκάτηπ διαμξοτόμεςαι ίδια και ρςιπ δϋξ διαςξμέπ ρςα -4,40μ. απϊ ςη 

Λ.Ρ.Η.  

iii. Ρε αμςίθερη με ςιπ διαςξμέπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ςμήμαςξπ ςξσ έογξσ, ρςημ παοξϋρα 

ποξβλέπεςαι ειδική διαμϊοτχρη ρςξμ πϊδα ςξσ ποαμξϋπ, λϊγχ ςηπ ιδιαίςεοα 

ασνημέμηπ κσμαςικήπ εμέογειαπ πξσ δέυεςαι η καςαρκεσή. Οιξ ρσγκεκοιμέμα 

ποξβλέπεςαι η καςαρκεσή ποίρμαςξπ πξδϊπ απϊ τ.ξ. λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ 2,0-

3,0ςξμ. Ξι λίθξι πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα είμαι σπξυοεχςικά αρβερςξλιθικήπ 

ρύρςαρηπ, δάμειξι ή/και ξοιρμέμξι απϊ ςξσπ αοθέμςεπ πξσ πληοξϋμ ςιπ 

ποξδιαγοατέπ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ σλικόμ αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ. Ξι λίθξι 

ασςξί ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςημ εσοϋςεοη ςχμ 1.5000-3.000kgs, υχοίπ ποϊρθεςη 

απξζημίχρη για ςξμ Αμάδξυξ. Ξ Αμάδξυξπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ ςξσ έογξσ θα 

ασνήρει καςά ςι ςξ κάςχ ϊοιξ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διαβάθμιρηπ, λϊγχ ασνημέμχμ 

απαιςήρεχμ. Δεμ επιςοέπεςαι η υοήρη τ.ξ. ραμ ασςξϋπ πξσ πεοιγοάτηκαμ ρςιπ ςειπ 

ποόςεπ διαςξμέπ ςξσ έογξσ. ξ ποίρμα θα διαμξοτχθεί καθ' ϋφξπ απϊ δϋξ 

ςξσλάυιρςξμ ξγκξλίθξσπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διαβάθμιρηπ, με ρσμξλικϊ πάυξπ 1,90μ. 

Ζ ρςέφη ςξσ αμςίρςξιυα διαμξοτόμεςαι απϊ 3 τ.ξ. ςηπ εμ λϊγχ διαβάθμιρηπ, με 

ρσμξλικϊ πλάςξπ 2,85μ. Ζ ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ποίρμαςξπ διαμξοτόμεςαι και ρςιπ 

δϋξ διαςξμέπ ρςα -2,50μ. Ρε αμςίθερη με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ διαςξμέπ, ρςιπ παοξϋρεπ 

ποξβλέπεςαι “καμξμική” διαμϊοτχρη ρςοόρηπ τίλςοξσ απϊ λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ 

λίθξσπ, αςξμικξϋ βάοξσπ 400-800kg. Ζ ρςοόρη απξςελείςαι απϊ δϋξ λίθξσπ ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ καςηγξοίαπ, με ρσμξλικϊ πάυξπ 1,20μ. Ρε ϊλξ ςξ κεκλιμέμξ ςμήμα 

ςξσ ποαμξϋπ ποξπ ςημ διαμϊοτχρηπ ςξσ ποξβλέπεςαι διάρςοχρη γεχπλέγμαςξπ εκ 

πξλσποξπσλεμίξσ ετελκσρςικήπ αμςξυήπ 40kN/m ϊπχπ και μη σταμςξϋ 
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γεχστάρμαςξπ βάοξσπ 300γο./ς.μ. Ιαι ρςιπ δϋξ διαςξμέπ η διάρςοχρη ςξσ 

γεχπλέγμαςξπ ποξβλέπεςαι μέυοι ςημ ρςάθμη -3,0μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. 

iv. Ρε αμςίθερη με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ διαςξμέπ ρςιπ παοξϋρεπ ποξβλέπεςαι καμξμική 

διαμϊοτχρη ρςοόρηπ τίλςοξσ απϊ λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ λίθξσπ, αςξμικξϋ βάοξσπ 

400-800kg. Ζ ρςοόρη απξςελείςαι απϊ δϋξ λίθξσπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ καςηγξοίαπ, 

με ρσμξλικϊ πάυξπ 1,20μ. Ρε ϊλξ ςξ κεκλιμέμξ ςμήμα ςξσ ποαμξϋπ ποξπ ςημ 

διαμϊοτχρηπ ςξσ ποξβλέπεςαι διάρςοχρη γεχπλέγμαςξπ εκ πξλσποξπσλεμίξσ 

ετελκσρςικήπ αμςξυήπ 40kN/m ϊπχπ και μη σταμςξϋ γεχστάρμαςξπ βάοξσπ 

300γο./ς.μ. Ιαι ρςιπ δϋξ διαςξμέπ η διάρςοχρη ςξσ γεχπλέγμαςξπ ποξβλέπεςαι 

μέυοι ςημ ρςάθμη -3,0μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. 

v. Ζ ρςοόρη ςηπ ενχςεοικήπ θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι απϊ λίθξσπ αρβερςξλιθικξϋπ και 

λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ. Δεμ επιςοέπεςαι υοήρη τ.ξ απϊ ςξσπ αοθέμςεπ απϊ ςξ 

παλαιϊ ποαμέπ. Ζ διαβάθμιρη ςχμ τ.ξ. ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι απϊ 

5,0 έχπ 9,0ςξμ. Ζ ρςοόρη διαμξοτόμεςαι αμςίρςξιυα απϊ δϋξ τ.ξ. ςηπ αμχςέοχ 

διαβάθμιρηπ με ρσμξλικϊ πάυξπ 2,75μ. πεοίπξσ. Ζ ρςέφη ςηπ αμςίρςξιυα 

διαμξοτόμεςαι απϊ 4 τ.ξ., με ελάυιρςξ πλάςξπ 5,5μ. ξ ϋφξπ ςηπ ρςέφηπ 

ποξβλέπεςαι ίδιξ και ρςιπ δϋξ διαςξμέπ ρςα +3,90μ. απϊ Λ.Ρ.Η. 

vi. Ξ ποξτσλακςήοιξπ ςξίυξπ διαμξοτόμεςαι αμςίρςξιυα με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ διαςξμέπ, 

με ςημ διατξοά ρςημ ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ, πξσ ποξβλέπεςαι ρςα +3,35μ. αι πλάςξσπ 

ςξσ θεμελίξσ ςξσ πξσ ποξβλέπεςαι ίρξ με 3,50μ.   

vii. Ρε ϊςι ατξοά ςιπ σπϊλξιπεπ καςαρκεσαρςικέπ λεπςξμέοειεπ ξι διαςξμέπ 

διαμξοτόμξμςαι αμςίρςξιυα με ασςέπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ςμήμαςξπ. Διατξοξπξίηρη 

ποξβλέπεςαι ρςημ διαςξμή Β'-Β', και ρε ϊςι ατξοά ςξ σπϊ καθαίοερη ςμήμα ςηπ 

υεοραίαπ ζόμηπ και ρςημ αμαδιαμϊοτχρη ςχμ επιρςοόρεχμ ςηπ. Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ςμήμα λϊγχ ποξβλημάςχμ ρπηλαιόρεχμ, απαιςείςαι καθαίοερη ϊλη ςηπ παλαιάπ 

επίρςοχρηπ ςηπ καςαρκεσήπ, μέυοι και ςημ αμχδξμή ςξσ κοηπιδόμαςξπ. Ζ 

διαμϊοτχρη ςχμ επιρςοόρεχμ παοαμέμει ίδια, ήςξι αουικά ρσμπλήοχρη ςξσ 

εκρκατθέμςξπ ςμήμαςξπ με κξκκόδειπ επιυόρειπ, διαμϊοτχρη δϋξ ρςοόρεχμ 

θοασρςόμ, ςηπ Ο.Ο.. 0150, (1x10cm) και ςηπ Ο..Ο. 0155 (1 x 10cm) και ςέλξπ 

έγυσρη υσςξϋ ρκσοξδέμαςξπ πάυξσπ 20εκας. ποξπ διαμϊοτχρη ςχμ επιρςοόρεχμ 

ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ. Ξι επιρςοόρειπ ποξβλέπξμςαι # 131.  

 

Διαςξμή Γ-Γ  

Ζ ρσγκεκοιμέμη διαςξμή είμαι η ςελεσςαία απϊ ςιπ στιρςάμεμεπ πξσ απξκαθίρςαμςαι. 

Όπχπ και ξι αμέρχπ ποξηγξϋμεμεπ είμαι η πλέξμ εκςεθειμέμη ρςημ κσμαςική δοάρη και 

απαιςεί ρξβαοέπ εογαρίεπ και παοεμβάρειπ για ςημ αρτάλεια ςηπ. Δεδξμέμξσ ϊςι 

ρημαμςικϊ ςμήμα ςηπ διαςξμήπ παοαμέμει παοά ςημ απξδϊμηρη ςηπ, απξταρίρςηκε η καςά 

ςξ δσμαςϊμ ανιξπξίηρη ςξσ.  

Οιξ ρσγκεκοιμέμα θα αταιοεθεί η επιταμειακή ρςοόρη ςχμ 20-40εκας. πξσ ρήμεοα είμαι 

θοασρςά σλικά μικοήπ διαβάθμιρηπ μέυοι ςηπ ρσμάμςηρηπ ςξσ σπξκείμεμξσ λαςξμικξϋ 

σλικξϋ, ςξσ πσοήμα ςηπ. Δτϊρξμ μεςά ςημ χπ άμχ εκρκατή ςα σλικά παοαμέμξσμ μικοήπ 

διαβάθμιρηπ, ξι εογαρίεπ άορηπ – εκρκατήπ θα ποέπει μα ρσμευιρςξϋμ, καθόπ θα 

σπάονξσμ ποξβλήμαςα έκπλσρηπ ςξσπ απϊ ςα διάκεμα ςχμ σπϊ διαμϊοτχρη ρςοόρεχμ 

θχοάκιρηπ και τίλςοξσ. Δάμ και μεςά ςημ ρσμέυιρη ςηπ εκρκατήπ ςα λεπςϊκξκκα σλικά 
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παοαμέμξσμ, ςξ αμόςαςξ ϊοιξ απξμάκοσμρηπ – εκρκατήπ ςχμ σλικόμ ςίθεςαι ρςα -0,20μ. 

Ρςημ ρςάθμη ασςή θα εκςελερςεί καμξμικά η διάρςοχρη ςχμ δϋξ διαυχοιρςικόμ σλικόμ 

πξσ ποξβλέπξμςαι (γεόπλεγμα – γεχϋταρμα) και εμ ρσμευεία θα διαρςοχθεί η ρςοόρη 

ςξσ τίλςοξσ, 400-800υγο. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η ρςοόρη ςξσ τίλςοξσ θα διαμξοτχθεί 

ρςημ ρςέφη ςηπ παοαμέμξσραπ διαςξμήπ και μϊμξ απϊ (3) ςοειπ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ ςηπ 

καςηγξοίαπ 400-800υγο. Ζ πεοαιχμέμη ρςέφη ςηπ θα τςάμει ρςα +1,60μ. ϊπχπ 

παοξσριάζεςαι ρςα ρυέδια ςξσ έογξσ. Ζ επιλξγή ςηπ ρςάθμηπ θεχοείςαι δερμεσςική για 

ςημ αμαδιαμϊοτχρη ςηπ διαςξμήπ ρςιπ ρςάθμεπ πξσ έυξσμ ποξβλετθεί απϊ ςη μελέςη ςξσ 

έογξσ.       

Ξι στιρςάμεμεπ ρςοόρειπ ποξρςαρίαπ ρςημ ποξρήμεμη πλεσοά απξμακοϋμξμςαι πλήοχπ. 

Ξι τ.ξ. πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι απξκλειρςικά αρβερςξλιθικήπ ποξέλεσρηπ και 

γεμικά ιρυϋξσμ ξι απαιςήρειπ πξσ πεοιγοάτηκαμ για ςιπ διαςξμέπ Β-Β και Β'-Β'. Λεςά ςημ 

άορη εκρκατή ςχμ αμχςέοχ ρςοόρεχμ ποξβλέπξμςαι ξι ενήπ εογαρίεπ:  

i. Ζ ρςέφη ςηπ παοαμέμξσραπ και μεοικόπ αμαδιαμξοτχμϊμεμηπ διαςξμήπ θα 

καλστςεί ρςξ ρϋμξλξ ςηπ ςϊρξ με μη σταμςϊ γεχϋταρμα βάοξσπ 300γο./ς.μ. ϊρξ 

και με γεόπλεγμα εκ πξλσποξπσλεμίξσ ετ. αμςξυήπ 40kN/m.  

ii. Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςηπ ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ απϊ λίθξσπ λαςξμικήπ 

ποξέλεσρηπ αςξμικξϋ βάοξσπ 400-800kg. Ζ ρςοόρη απξςελείςαι απϊ δϋξ λίθξσπ 

ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ καςηγξοίαπ, με ρσμξλικϊ πάυξπ 1,20μ. Ζ ρςοόρη καλϋπςει ϊλξ 

ςξ ρόμα ςξσ παοαμέμξμςξπ πσοήμα.  

iii. ξ πλάςξπ ςηπ ρςέφηπ ςηπ παοαμέμξσραπ καςαρκεσήπ θα διαμξοτχθεί αμάλξγα με 

ςξ βάθξπ ςηπ εκρκατήπ ςχμ ακαςάλληλχμ επιταμειακόμ σλικόμ. H ρςάθμη ρςέφηπ 

ςηπ ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ θα είμαι ρε κάθε πεοίπςχρη ρςα +1,60μ. 

iv. Απϊ ςημ ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ τίλςοξσ θα διαμξοτχθεί η ρςοόρη θχοάκιρηπ ςηπ 

καςαρκεσήπ απϊ τ.ξ. αςξμικξϋ βάοξσπ 5,0-9,0ςξμ. ξ πάυξπ ςηπ ρςοόρηπ 

διαμξοτόμεςαι ίρξ με 2,75μ. απϊ δϋξ τ.ξ. ςηπ χπ άμχ καςηγξοίαπ. Ζ ρςέφη ςηπ 

θχοάκιρηπ διαμξοτόμεςαι ρςα +4,35μ. απϊ Λ.Ρ.Η. ξ πλάςξπ ςηπ αμςίρςξιυα 

ποξβλέπεςαι ίρξ με 8,30μ., πξσ αμςιρςξιυεί ρε 6 Dn50 = 1,375 x 6,0 = 8,30m. Ξι 

διαρςάρειπ ςηπ ρςέφηπ και ςξσ τίλςοξσ θεχοξϋμςαι δερμεσςικέπ  

v. Ζ διαμϊοτχρη ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ ςξσ πϊδα ποξβλέπεςαι και ρςημ διαςξμή Γ-Γ. 

α γεχμεςοικά ςηπ υαοακςηοιρςικά και ξι λίθξι πξσ ςξ διαμξοτόμξσμ είμαι ίδιξι με 

ασςξϋπ ςχμ δϋξ ποξηγξϋμεμχμ ςμημάςχμ. Διατξοξπξίηρη ποξβλέπεςαι ρςημ 

ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ποίρμαςξπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα -3,0μ. απϊ Λ.Ρ.Η., εμό η 

ρςάθμη ρκάτηπ ρςα -4,90μ.  

Μα ρημειχθεί ϊςι η ρσγκεκοιμέμη διαςξμή θεχοείςαι ιδιαίςεοα ρημαμςική για ςημ 

ποξρςαρία ςηπ λιμεμξλεκάμηπ ςξσ καςατσγίξσ, καθόπ εκςείμεςαι ερχςεοικά ςηπ (η 

σπήμεμη πλεσοά ςηπ είμαι ςξ ϊοιξ ςηπ λιμεμξλεκάμηπ ςξσ καςατσγίξσ). Ζ διαςξμή δεμ 

ποξβλέπεςαι με ποξτσλακςήοιξ ςξιυίξ και ςξ γεγξμϊπ ασςϊ επιβάλλει ςημ αμϋφχρη ςηπ 

ρςάθμηπ ρςέφηπ ςηπ ρςημ ποξςειμϊμεμη ρςάθμη. Για ασςϊ ςξ λϊγξ απαιςείςαι ςήοηρη ςχμ 

ποξβλεπξμέμχμ γεχμεςοικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςηπ καςαρκεσήπ, καθόπ ρε αμςίθεςη 

πεοίπςχρη η κσμαςική εμέογεια θα ειρέουεςαι ρςξ καςατϋγιξ και θα δημιξσογεί 

ποξβλήμαςα ρςημ αρτάλεια ςχμ ελλιμεμιζξμέμχμ ρκατόμ. 
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7.2. Επέκςαρη ποξρήμεμξσ μώλξσ  

Ζ επέκςαρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ έυει μήκξπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 80μ. πεοίπξσ, 

λαμβαμξμέμηπ απϊ ςξ κέμςοξ ςηπ στιρςάμεμηπ κεταλήπ ςξσ. Ζ επέκςαρη ασςή 

ποξβλέπεςαι ρςημ διεϋθσμρη ςξσ στιρςάμεμξσ κοηπιδόμαςξπ, με μήκξπ 55,0μ. πεοίπξσ, 

εμό ρςημ ρσμέυεια ςξ μέξ ςμήμα ςξσ μόλξσ ρςοέτει ςξ ακοξμόλιξ ςξσ ποξπ ςα Α-ΜΑ 

καςά 25μ. Ζ διαςξμή ςξσ μέξσ ςμήμαςξπ καςαρκεσάζεςαι με ςα ίδια σπξλξγιρςικά 

κοιςήοια με ασςά ςχμ αμέρχπ ποξηγξϋμεμχμ ςμημάςχμ. Δεμ ποξβλέπεςαι καςαρκεσή 

κοηπιδόμαςξπ ρςημ ερχςεοική πλεσοά ςξσ μόλξσ, με ςημ διαςξμή μα είμαι λιθϊοοιπςη 

ρςξ ρϋμξλξ ςηπ.  

ξ ποόςξ εκ ςχμ δϋξ ςμημάςχμ ςηπ, πξσ εκςείμεςαι αμέρχπ ποξ ςηπ ειρϊδξσ ςξσ 

καςατσγίξσ, καςαρκεσάζεςαι με ςημ ίδια ρςάθμη ρςέφηπ με ςημ διαςξμή Γ-Γ, ρςα 

+4,35μ., με ςημ διαςξμή μα διαμξοτόμεςαι αμςίρςξιυα. Ρςξ ακοξμόλιξ η ρςάθμη ρςέφηπ 

ςηπ διαςξμήπ σπξβιβάζεςαι ρςα +3,75μ., αλλά απξκλειρςικά ρςημ κεταλή ςξσ και ϊυι ρςξ 

καμπϋλξ ςμήμα ςξσ, εμό παοάλληλα διατξοξπξιείςαι η κλίρη ςξσ (πιξ ήπια) ρε ρυέρη με 

ςχμ ποξηγξϋμεμχμ ςμημάςχμ ςξσ έογξσ.  

Ξι διαςξμέπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ ςμήμα ςηπ επέκςαρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ είμαι ξι 

Δ-Δ και Δ-Δ, εκ ςχμ ξπξίχμ η ςελεσςαία ατξοά - αμςιρςξιυεί ρςξ μέξ ακοξμόλιξ ςηπ 

καςαρκεσήπ.  

Οιξ αμαλσςικά η διαςξμή Δ-Δ καςαρκεσάζεςαι χπ έογξ με απξοοξτηςικά ποαμή και 

πσοήμα απϊ λιθξοοιπέπ, λίθξσπ και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ διατϊοχμ διαβαθμίρεχμ. Ζ 

διαμϊοτχρη ςηπ διαςξμήπ Δ-Δ ποξβλέπεςαι χπ ενήπ: 

i. Γεμική εκρκατή ςξσ θαλάρριξσ πσθμέμα ρςα -5,70μ. ρςξ κσοίχπ ρόμα ςηπ 

καςαρκεσήπ, η ξπξία ασνάμεςαι ρςα -6,40μ. ρςημ πεοιξυή ςξσ πξδϊπ ςξσ έογξσ 

για ςημ διαμϊοτχρη ςξσ ποξρςαςεσςικξϋ αμαβαθμξϋ.  

ii. Διάρςοχρη ενσγιαμςικήπ ρςοόρηπ αμμξυαλίκξσ διαβαθμιρμέμξσ, πάυξσπ 

60,0εκας.  

iii. Διάρςοχρη ρςοόρηπ θεμελίχρηπ απϊ λιθξοοιπέπ πσοήμα, πάυξσπ επίρηπ 

60,0εκας. Ξι λιθξοοιπέπ ποξβλέπξμςαι απϊ 0,50 έχπ 100kg. 

iv. Ακξλξσθεί η καςαρκεσή ςξσ πσοήμα ςηπ διαςξμήπ ςξσ μόλξσ απϊ λιθξοοιπέπ 

0,50 έχπ 100kg. ξ ποίρμα ςξσ πσοήμα ςηπ διαςξμήπ ποξβλέπεςαι μέυοι ςημ 

ρςάθμη +0,40μ. απϊ Λ.Ρ.Η. 

v. Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςηπ ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ απϊ λίθξσπ διαβάθμιρηπ 400 

έχπ 800kg. H ρςοόρη διαμξοτόμεςαι απϊ δϋξ τ.ξ. ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

καςηγξοίαπ με ρσμξλικϊ ελάυιρςξ πάυξπ 1,20μ. Ζ ρςοόρη καλϋπςει ϊλη ςξμ 

πσοήμα ςηπ καςαρκεσήπ, ήςξι και απϊ ςιπ δϋξ πλεσοέπ ςξσ (ςημ ποξρήμεμη και 

ςημ σπήμεμη). 

vi. ηπ ξλξκλήοχρηπ ςημ ρςοόρη ςξσ τίλςοξσ ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςξσ 

ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςηπ διαςξμήπ. Ξι τ.ξ. πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι 

ςηπ ασςήπ διαβάθμιρηπ με ςα ποξηγξϋμεμα ςμήμαςα ςξσ έογξσ (2,0-3,0tons). ξ 

πάυξπ ςξσ ποίρμαςξπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 1,90μ., ήςξι απϊ δϋξ τ.ξ. ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ διαβάθμιρηπ. Ζ ρςέφη ςξσ ποίρμαςξπ ποξβλέπεςαι ρςα -4,50μ. 

απϊ ςη Λ.Ρ.Η. 
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vii. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ποίρμαςξπ ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςηπ 

ποχςεϋξσραπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ απϊ τ.ξ. αςξμικξϋ βάοξσπ 5,0-9,0ςξμ. Ζ 

ρςοόρη θχοάκιρηπ διαμξοτόμεςαι απϊ 2 τ.ξ. ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διαβάθμιρηπ. 

Ξι τ.ξ. πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα είμαι αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ και δεμ θα 

ποξέουξμςαι απϊ ςξσπ αοθέμςεπ ξγκξλίθξσπ ςξσ ρημεοιμξϋ έογξσ. Θρυϋξσμ ςα 

αματεοϊμεμα ρςα ποξηγξϋμεμα ςμήμαςα ςξσ έογξσ. ξ πάυξπ ςηπ ρςοόρηπ 

θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 2,75μ. Ζ ρςέφη ςηπ θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι ρςα 

+4,35μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. ξ πλάςξπ ςηπ ρςέφηπ ποξβλέπεςαι απϊ 4 τ.ξ. ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ διαβάθμιρηπ, ίρξ κας' ελάυιρςξμ με 5,50μ.  

 

Διαςξμή Δ-Δ (ακοξμώλιξ μώλξσ) 

Ζ διαςξμή ςξσ ακοξμχλίξσ διατξοξπξιείςαι χπ ποξπ ςα γεχμεςοικά ςηπ υαοακςηοιρςικά 

ρε ρυέρη με ασςήμ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ςμήμαςξπ ςηπ επέκςαρηπ. Ρσγκεκοιμέμα η ρςέφη 

ςηπ ςαπειμόμεςαι ρςα +3,75μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. εμό και η κλίρη ςχμ ποαμόμ ςηπ 

διαμξοτόμεςαι πιξ ήπια απϊ ασςήμ ςηπ διαςξμήπ Δ-Δ. Ζ επιλξγή ςηπ αλλαγήπ ςηπ κλίρηπ 

βαρίρθηκε ρςιπ Διεθμείπ Ρσρςάρειπ και ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ ςχμ Κιμεμικόμ Έογχμ καθόπ 

ρϋμτχμα με ασςξϋπ απαιςείςαι ποξραϋνηρη μεςανϋ 20 και 30%, χπ ποξπ ςημ διαβάθμιρη 

ςξσ ςμήμαςξπ ςξσ κξομξϋ ςξσ έογξσ. Ζ αμχςέοχ απαίςηρη ξδηγεί είςε ρε απεσθείαπ 

αϋνηρη ςηπ διαβάθμιρηπ είςε ρε διαμϊοτχρη πιξ ήπιαπ κλίρηπ ποαμξϋπ. Ζ διαμϊοτχρη 

πιξ ήπιαπ κλίρηπ θεχοείςαι ςευμικά ξοθϊςεοη (δεμ μπεοδεϋξμςαι ξι διαβαθμίρειπ ςχμ 

επιμέοξσπ ςμημάςχμ), εμό πεοιξοίζει και ςημ σπεοπήδηρη ςχμ κσμάςχμ πξσ λϊγχ ςηπ 

ςαπείμχρηπ ςηπ ρςάθμηπ ρςέφηπ ςηπ καςαρκεσήπ θα ήςαμ ασνημέμη.   

Οιξ αμαλσςικά ποξβλέπξμςαι ςα ενήπ: 

i. Γεμική εκρκατή ςξσ θαλάρριξσ πσθμέμα ρςα -5,70μ. ρςξ κσοίχπ ρόμα ςξσ 

έογξσ και ρςα δϋξ εκαςέοχθεμ ποαμή ασνάμεςαι ρςα -6,40μ. ρςξμ πϊδα ςξσ. 

Ρημειόμεςαι ϊςι ποίρμα ποξρςαρίαπ πξδϊπ ποξβλέπεςαι και ρςιπ δϋξ πλεσοέπ 

ςηπ καςαρκεσήπ.  

ii. Διάρςοχρη ενσγιαμςικήπ ρςοόρηπ αμμξυαλίκξσ διαβαθμιρμέμξσ, πάυξσπ 

60,0εκας.  

iii. Διάρςοχρη ρςοόρηπ θεμελίχρηπ απϊ λιθξοοιπέπ πσοήμα, πάυξσπ επίρηπ 

60,0εκας., απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg.  

iv. Διαμϊοτχρη πσοήμα διαςξμήπ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg μέυοι ςημ -0,20μ. 

απϊ Λ.Ρ.Η. Ζ διαμϊοτχρη ςχμ δϋξ παοειόμ ςξσ ποίρμαςξπ ποξβλέπεςαι ϊπχπ 

αματέοθηκε ηπιϊςεοη και ρσγκεκοιμέμα ίρη με 2,5:1 (ξοιζϊμςια: καςακϊοστα).  

v. Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςηπ ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ απϊ λίθξσπ διαβάθμιρηπ 400 

έχπ 800kg. H ρςοόρη διαμξοτόμεςαι απϊ δϋξ τ.ξ. ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

καςηγξοίαπ με ρσμξλικϊ ελάυιρςξ πάυξπ 1,20μ. Ζ ρςοόρη καλϋπςει ϊλη ςξμ 

πσοήμα ςηπ καςαρκεσήπ, ήςξι και απϊ ςιπ δϋξ πλεσοέπ ςξσ (ςημ ποξρήμεμη και 

ςημ σπήμεμη). Ζ κλίρη παοαμέμει ίδια με ασςή ςξσ πσοήμα ςηπ διαςξμήπ.  

vi. Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςξσ ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςηπ διαςξμήπ. ξ 

ποίρμα διαμξοτόμεςαι πεοιμεςοικά, καθ’ ϊλξ ςξ μήκξπ αμάπςσνηπ ςξσ 

ακοξμχλίξσ. Ξι τ.ξ. πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι ςηπ ασςήπ διαβάθμιρηπ με ςα 

ποξηγξϋμεμα ςμήμαςα ςξσ έογξσ (2,0-3,0tons).ξ πάυξπ ςξσ ποίρμαςξπ 

ποξβλέπεςαι ίρξ με 1,90μ., ήςξι απϊ δϋξ τ.ξ. ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διαβάθμιρηπ. 
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Ζ ρςέφη ςξσ ποίρμαςξπ ποξβλέπεςαι ρςα -4,50μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. Ζ κλίρη ςχμ 

ποαμόμ ςηπ θχοάκιρηπ διαμξοτόμεςαι ίρη με 2,5:1 (ξοιζϊμςια: καςακϊοστα).  

vii. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ποίρμαςξπ ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςηπ 

ποχςεϋξσραπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ απϊ τ.ξ. αςξμικξϋ βάοξσπ 5,0-9,0ςξμ. Ζ 

ρςοόρη θχοάκιρηπ διαμξοτόμεςαι απϊ 2 τ.ξ. ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διαβάθμιρηπ. 

Για ςξσπ ξγκϊλιθξσπ ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα για ςημ διαςξμή Δ-Δ. ξ πάυξπ 

ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 2,75μ. Ζ ρςέφη ςηπ θχοάκιρηπ 

ποξβλέπεςαι ρςα +3,75μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. ξ πλάςξπ ςηπ ρςέφηπ ποξβλέπεςαι απϊ 

6 τ.ξ. ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διαβάθμιρηπ, ίρξ κας' ελάυιρςξμ με 8,30μ. 

 

έλξπ ρημειόμεςαι ϊςι ρςημ κεταλή ςξσ ακοξμχλίξσ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ 

ποξβλέπεςαι αμςικαςάρςαρη ςξσ παλαιξϋ ταμξϋ ακοξμχλίξσ, με μέξ ταμϊ πξσ θα 

ςξπξθεςηθεί ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Σπηοερίαπ Τάοχμ ςξσ 

Οξλεμικξϋ Μασςικξϋ. Ξ παλαιϊπ ταμϊπ μαζί με ςξμ μεςαλλικϊ ςξσ ξβελϊ έυει καςαπέρει 

εναιςίαπ ςηπ κσμαςικήπ δοάρηπ και έυει ποακςικά καςαρςοατεί. 

Ρςημ  παοξϋρα και ρε ρσμεμμϊηρη με ςημ Σπηοερία Τάοχμ ποξςείμεςαι η εγκαςάρςαρη 

μέξσ αμξνείδχςξσ ξβελξϋ και αμαλάμπξμςξπ ταμξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ και 

απαιςήρειπ πξσ καθξοίρςηκαμ απϊ ςημ Σπηοερία. Ζ μεςαλλική καςαρκεσή θα 

εγκαςαρςαρθεί επί καςάλληλξσ ρόμαςξπ πξσ θα καςαρκεσαρςεί ρςξ ακοξμόλιξ και 

πεοιγοάτεςαι ρςημ ρσμέυεια. Ζ καςαρκεσή ασςή εμπεοιέυεςαι ρςξμ γεμικϊ 

ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ έογξσ και θα καςαρκεσαρςεί με εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ. Ξ ταμϊπ 

αμςίθεςα εμπεοιέυεςαι ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ απξλξγιρςικά και θα εγκαςαρςαθεί με 

εσθϋμη και εογαρία ςηπ Σπηοερίαπ Τάοχμ.    

Ξ μεςαλλικϊπ ξβελϊπ πξσ θα ςξπξθεςηθεί ξ ταμϊπ ςξσ ακοξμχλίξσ θα αγκσοχθεί ρςξ 

ακοξμόλιξσ ςηπ επέκςαρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. Για ςημ ξοθή ςξπξθέςηρη και 

αγκϋοχρη ςξσ ποξβλέπξμςαι ξι κάςχθι εογαρίεπ:    

 

 ρςξ κεμςοικϊ ςμήμα ςηπ διαςξμήπ δεμ θα ςξπξθεςηθξϋμ ςξσλάυιρςξμ 2 λίθξι ςηπ 

ποξβλεπϊμεμηπ διαβάθμιρηπ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ (ξοιζξμςιξγοατικά), 

ρϋμτχμα με ςη λεπςξμέοεια πξσ παοξσριάζεςαι ρςα ςευμικά ρυέδια ςξσ έογξσ. Ξι 

λίθξι ασςξί απξμακοϋμξμςαι καθ’ ϊλξ ςξ πλάςξπ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ (καθ’ 

ϋφξπ), καθόπ η έδοαρη ςξσ ρςξιυείξσ αγκϋοχρηπ ςξσ μεςαλλικξϋ ξβελξϋ θα γίμει 

ρςημ σπξκείμεμη ρςοόρη τίλςοξσ ςηπ διαςξμήπ, ρςημ ρςάθμη +1,0μ. απϊ Λ.Ρ.Η.    

 ξι ελάυιρςεπ διαρςάρειπ ςεςοαγχμικήπ ή κσκλικήπ κάςξφηπ πξσ θα «αταιοεθξϋμ ξι 

τσρικξί ξγκϊλιθξι θα είμαι 2,80υ2,80m, ϊπχπ παοξσριάζεςαι ρςημ ρυεςική 

λεπςξμέοεια ςηπ κεταλήπ ςξσ ακοξμχλίξσ ΣΟΘΙΔΡ – ΟΠΞΛΔΠΖΘΙΔΡ ΔΘΑΞΛΔΡ,  

Λ66-2017/11-ΞΛ-06.2 (2/3) 

 Λεςά ςημ διαμϊοτχρη ασςξϋ ςξσ κεμξϋ ρςημ κεταλή ςξσ έογξσ θα ακξλξσθήρει 

διάρςοχρη πεοιμεςοικά ςξσ μη σταμςξϋ γεχστάρμαςξπ βάοξσπ 300γο./ς.μ. ξ 

γεχϋταρμα θα καλϋπςει ςϊρξ ξοιζξμςιξγοατικά ςξ διαμξοτχμέμξ κεμϊ, ϊπχπ και 

καθ’ ϋφξπ μέυοι και 1,75μ. άμχ ςηπ ρςάθμηπ +1,0μ. Ατξϋ ςξπξθεςηθεί ςξ 

γεχϋταρμα θα ακξλξσθήρει κας’ αουήμ ςξπξθέςηρη ρακκξλίθχμ εκ ρκσοξδέμαςξπ 

C20/25 ρςξμ «πσθμέμα» ςξσ έςρι όρςε μα διαμξοτχθεί επίπεδη επιτάμεια έδοαρηπ 
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για ςξ ρςξιυείξ εκ ρκσοξδέμαςξπ πξσ θα εγκαςαρςαθεί ρςημ ρσμέυεια. Οέοαμ ϊμχπ 

ςηπ διάρςοχρηπ ςχμ ρακκξλίθχμ ρςημ βάρη ςξσ, ξι ρακκϊλιθξι θα ςξπξθεςηθξϋμ 

και πεοιμεςοικά καθ’ ϋφξπ, ϊπχπ παοξσριάζεςαι ρςξ ρυέδιξ ςηπ λεπςξμέοειαπ. Ζ 

πεοιμεςοική δϊμηρη θα γίμει καςά ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε πάμςξςε μα παοαμέμει έμα 

διάκεμξ μεςανϋ ςξσ εκ ρκσοξδέμαςξπ ρςξιυείξσ και ςχμ ρακκξλίθχμ πλάςξσπ 

ςξσλάυιρςξμ 15εκας., ςξ ξπξίξ θα επιςοέπει ςημ πεοιμεςοική έγυσρη ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ C20/25, υσςξϋ επιςϊπξσ. ξ υσςϊ ρκσοϊδεμα ασςϊ ποξβλέπεςαι χπ 

ρτοαγιρςικϊ, αλλά και για ςημ ςελική εμρτήμχρη ςηπ καςαρκεσήπ και ςημ 

απαγϊοεσρη μη επιςοεπϊμεμχμ μεςακιμήρεχμ. Ζ απϊλσςη εμτήμχρη ςξσ ρόμαςξπ 

έδοαρηπ ςξσ ξβελξϋ, είμαι απαοαίςηςη και δεμ είμαι δσμαςϊ μα επιςεσυθεί λϊγχ ςηπ 

αμξμξιξμξοτίαπ ςχμ διαρςάρεχμ ςχμ λίθχμ ςηπ θχοάκιρηπ, αλλά και ςηπ 

δσρκξλίαπ σλξπξίηρηπ ςηπ καςαρκεσήπ. Ηεχοείςαι επιβεβλημέμη η εογαρία και η 

εναρτάλιρη ςηπ ρςαθεοϊςηςαπ ςηπ καςαρκεσήπ. 

 Ζ αγκϋοχρη ςξσ ταμξϋ ποξβλέπεςαι επί ρςξιυείξσ απϊ ρκσοϊδεμα καςάλληλχμ 

διαρςάρεχμ, όρςε μα μπξοεί μα αμςαπενέλθει ρςα ιδιαίςεοα σφηλά σδοξδσμαμικά 

τξοςία, ςϊρξ καςά ςημ ποϊρπςχρη ςχμ κσμαςιρμόμ ρε ασςϊ ϊρξ καςά ςημ 

αμάπςσνη ςχμ ιδιαίςεοα σφηλόμ αμχρςικόμ σπξ-πιέρεχμ ρςημ κάςχ παοειά ςξσ. 

ξ ρςξιυείξ ασςϊ απξςελείςαι απϊ δϋξ επιμέοξσπ ρςξιυεία, ςξ ποόςξ 

ποξκαςαρκεσαρμέμξ και με καςάλληλξ ξπλιρμϊ, για ςη μξμξλιθική ρϋμδερη ςξσ με 

ςξ σπεοκείμεμξ ςξσ, ςξ ξπξίξ θα είμαι απϊ υσςϊ επί ςϊπξσ ρκσοϊδεμα ςηπ ίδιαπ 

καςηγξοίαπ, C30/37. Οιξ αμαλσςικά ςξ ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ ποξβλέπεςαι 

με διαρςάρειπ 2,40x2,40x1,10m. ξ ρςξιυείξ ποξβλέπεςαι με πεοιμεςοικϊ ξπλιρμϊ 

Τ14/15, ϊπχπ παοξσριάζεςαι ρςξ ρυ. Λ66-2017/11-ΞΛ-10, «ΝΣΚΞΣΟΞΘ - 

ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΘΙΔΡ ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ ΟΠΞΤΣΚΑΙΖΠΘΩΜ ΞΘΥΘΩΜ ΙΑΘ ΚΞΘΟΩΜ 

ΔΥΜΘΙΩΜ ΙΑΑΡΙΔΣΩΜ». Οέοαμ ασςξϋ ποξβλέπεςαι και ςξπξθέςηρη κλχβξϋ 

ξπλιρμξϋ ξ ξπξίξπ θα ποξενέυει και θα υοηριμξπξιηθεί χπ ρσμδεςήοιξ μέρξ για ςη 

μξμξλιθική ρϋμδερη ςηπ καςαρκεσήπ ρςα αμαπςσρρϊμεμα σδοξδσμαμικά τξοςία. Ξ 

κλχβϊπ ποξβλέπεςαι με διάμεςοξ 1,0μ. ρσμιρςόμεμξπ πεοιμεςοικά απϊ οάβδξσπ 

Τ12/10. Οέοαμ ασςόμ ποξβλέπξμςαι και 15 καςακϊοστξι οάβδξι Τ16. Ξ κλχβϊπ 

θα ποξενέυει ςηπ άμχ επιτάμειαπ ςξσ ποξκαςαρκεσαρμέμξσ ρςξιυείξσ καςά 1,45μ.  

 Ατξϋ ςξπξθεςηθεί ςξ ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ θα ακξλξσθήρει η ρκσοξδέςηρη 

ςξσ άμχ ςμήμαςξπ, με διαρςάρειπ 1,80x1,80x1,45m. Δπιρημαίμεςαι ιδιαίςεοα η 

ποϊβλεφη μέχμ αμαμξμόμ, πξσ θα εγκιβχςιρθξϋμ ρςξ άμχ ρςξιυείξ για ςημ εμ 

ρσμευεία μξμξλιθική ρϋμδερη ςξσ με ςημ βάρη ρκσοξδέμαςξπ πξσ θα ςξπξθεςηθεί ξ 

ξβελϊπ ςξσ ταμξϋ ακοξμχλίξσ. ξ ρκσοϊδεμα ςηπ βάρηπ θα είμαι ςημ ίδιαπ 

καςηγξοίαπ ρκσοξδέμαςξπ, υσςϊ επιςϊπξσ C30/37. Ξι διαρςάρειπ ςηπ βάρηπ ςξσ θα 

είμαι 1,10x1,10x0,40m. Ξι καςαρκεσαρςικέπ λεπςξμέοειεπ ϊπχπ και ασςέπ ςιπ 

ρϋμδερηπ ςχμ ρςξιυείχμ ρκσοξδέμαςξπ με ςξμ ξβελϊ ςξσ ταμξϋ παοξσριάζξμςαι 

ρςα ρυεςικά ςευμικά ρυέδια ςξσ έογξσ.  

 Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ρςξιυείξσ έδοαρηπ ςξσ ξβελξϋ, θα ακξλξσθήρει μέα 

ρκσοξδέςηρη απϊ ίδιαπ καςηγξοίαπ ρκσοϊδεμα πεοιμεςοικά ςξσ ρςξιυείξσ έδοαρηπ 

ςξσ. ξ ρκσοϊδεμα ασςϊ αμαμέμεςαι μα καςαλάβει ςα πεοιμεςοικά διάκεμα με ςξσπ 

ρακκξλίθξσπ. ξ ρκσοϊδεμα ασςϊ θα είμαι υσςϊ επιςϊπξσ καςηγξοίαπ C20/25.  

 Ζ διαςξμή θα ξλξκληοχθεί ρςημ ρσμέυεια με ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ ξγκξλίθχμ ςηπ 

ρςοόρηπ θχοάκιρηπ, ϊπχπ και ρςα σπϊλξιπα ςμήμαςα ςξσ έογξσ. Ξι λίθξι ασςξί 

ποακςικά θα εμρτημχθξϋμ καςάλληλα έςρι όρςε μα εγκιβχςιρθεί πλήοχπ η 

διαςξμή ςξσ ρκσοξδέμαςξπ μη επιςοέπξμςαπ ρε ασςήμ μεςακιμήρειπ. Ξι λίθξι πξσ θα 
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ςξπξθεςηθξϋμ θα ποέπει μα επιλεγξϋμ με ιδιαίςεοη ποξρξυή, όρςε μα 

εμρτημόμξμςαι ρςξ εμδιάμερξ διάρςημα, υχοίπ μα ποξενέυξσμ ςηπ ρςέφηπ ςξσ 

ακοξμχλίξσ, δημιξσογόμςαπ ρημειακά ασνημέμεπ τξοςία ρςημ διαςξμή αλλά και 

ρςξμ ξβελϊ.   

 

7.3. Επέκςαρη & αμακαςαρκεσή σπήμεμξσ μώλξσ 

Ρςξ σπήμεμξ μόλξ ποξβλέπεςαι κας’ αουήμ η απξκαςάρςαρη ςηπ θχοάκιρηπ ςξσ έογξσ, 

η ξπξία έυει σπξρςεί ρημαμςικέπ καςαρςοξτέπ απϊ ςημ κσμαςική δοάρη και η καςαρκεσή 

ρςημ ερχςεοική ςξσ πλεσοά κοηπιδόμαςξπ βαοϋςηςαπ πξσ θα παοέυει μέεπ θέρειπ 

ενσπηοέςηρηπ για ςα ποξρεγγίζξμςα ρςξ καςατϋγιξ ρκάτη. α κςηπιδόμαςα ασςά 

ποξβλέπξμςαι με χτέλιμα βάθη -2,60μ., -1,90μ. και -1,0μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η.  

Οαοάλληλα για λϊγξσπ πξσ ήδη αματέοθηκαμ, ποξβλέπεςαι και η επέκςαρη ςξσ μόλξσ 

καςά 20,0μ. Ζ απξκαςάρςαρη ατξοά ρςιπ διαςξμέπ Σ-Σ Ε-Ε, Ζ-Ζ & Η-Η.  

Οιξ ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπξμςαι ξι ακϊλξσθεπ εογαρίεπ:  

 

- άορη ςχμ στιρςάμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ ςηπ θχοάκιρηπ ρςιπ θέρειπ και 

ρςάθμεπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ Λ 32-03/15-ΞΛ-006: 

«σπικέπ- Οοξμεςοηςικέπ Διαςξμέπ Έογξσ» 

- η άορη ςχμ ξγκξλίθχμ θα ρσμευιρςεί μέυοι ςιπ εμταιμϊμεμεπ ρςάθμεπ ρςξμ 

παλαιϊ πσθμέμα ςξσ έογξσ, έςρι όρςε μα εναρταλιρςεί η αμςικαςάρςαρη ςχμ 

υαλαοόμ ρςοόρεχμ με καςάλληλα σλικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ θεμελίχρη 

ςηπ μέαπ καςαρκεσήπ.   

- ρςημ ενχςεοική πλεσοά η ρςάθμη ρκάτηπ μεςαβάλλεςαι αμάλξγα με ςξ ςξπικϊ 

βάθξπ και ςημ επιθσμηςή ποξρςαρία, ρε ρυέρη με ςημ ποξρπίπςξσρα κσμαςική 

εμέογεια ρςημ καςαρκεσή. Οιξ ρσγκεκοιμέμα η ρςάθμη ρκάτηπ μεςαβάλλεςαι 

απϊ ςα -1,75μ. (Ρ-Ρ), ρςα -2,15μ. (Ε-Ε), ρςα -2,65μ. (Ζ-Ζ) έχπ και ςα -4,5μ. 

(Η-Η). 

- η διαςξμή ποξρςαρίαπ διαμξοτόμεςαι με ρςοόρη τίλςοξσ και μέαπ 

θχοάκιρηπ, ρϋμτχμα με ςα απξςελέρμαςα ςηπ μελέςηπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα η 

ενχςεοική θχοάκιρη διαμξοτόμεςαι απϊ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ αςξμικξϋ 

βάοξσπ 1,5-3,0ςξμ. H ρςοόρη θχοάκιρηπ διαμξοτόμεςαι απϊ σλικά λαςξμικήπ 

ποξέλεσρηπ (είςε στιρςάμεμα είςε μέα) και απξςελείςαι ςξσλάυιρςξμ απϊ δϋξ 

τ.ξ. ξ ρσμξλικϊ ςηπ πάυξπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 1,90μ. Ζ ρςέφη ςηπ διαςξμήπ 

ποξβλέπεςαι ρςα +2,55μ., εμό η κλίρη ςξσ ποαμξϋπ διαμξοτόμεςαι ίρη με 

3H:2V.  

- Σπϊ ςηπ κϋοιαπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι ρςοόρη τίλςοξσ απϊ λίθξσπ 

αρβερςξλιθικήπ και λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ (απξκλειρςικά). Ζ ποξβλεπϊμεμη 

διαβάθμιρη ποξβλέπεςαι απϊ λίθξσπ αςξμικξϋ βάοξσπ 200 έχπ 400υγο. ξ 

ρσμξλικϊ ςηπ πάυξπ θα είμαι κας. ελάυιρςξμ 0,95μ. Ζ ρςοόρη ςξσ τίλςοξσ 

εκςείμεςαι μέυοι ςξμ πϊδα ςξσ ποαμξϋπ και υοηριμξπξιείςαι και χπ ποξρςαρία 

ςξσ πϊδα ςξσ έογξσ. Ζ ρςοόρη διέουεςαι σπϊ ςηπ ποχςεϋξσραπ θχοάκιρηπ 

και εκςείμεςαι ενχςεοικά καςά 2,40μ. 

- ρςημ ερχςεοική πλεσοά ςξσ έογξσ η ρκάτη τςάμει μέυοι ςξμ παλαιϊ πσθμέμα 

ςξσ έογξσ και ρσγκεκοιμέμα μέυοι ςα -2,20μ., ςα -3,10μ., ςα -3,80μ. και ςα -
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4,50μ., κσμαιμϊμεμη αμάλξγα με ςα χτέλιμξ βάθξπ ςχμ διαςξμόμ ςχμ 

κοηπιδχμάςχμ. 

  

Ξι διαςξμέπ ςξσ κοηπιδόμαςξπ κσμαίμξμςαι αμάλξγα με ςξ βάθξπ ςχμ ενσπηοεςξϋμεμχμ 

ρε ασςά ρκατόμ. Αμαλσςικά η δϊμηρη ςξσπ ποξβλέπεςαι χπ ενήπ:  

 

 

Ρςήλη με ρςάθμη έδοαρηπ: -2,80m (χτέλιμξ βάθξπ: -2,60m) 

Ζ ρςήλη πξσ πεοιγοάτεςαι ρςημ ρσμέυεια αμςιρςξιυεί ρςιπ διαςξμέπ Ζ-Ζ & Η-

Η. 

- Αμχδξμή           : 1,70 x 0,70m  (πλάςξπ x ϋφξπ)  
- ευμηςϊπ Ξγκϊλιθξπ (2) : 2,50 x 2,45 x 1,10m  (πλάςξπ x μήκξπ x ϋφξπ)  
- ευμηςϊπ Ξγκϊλιθξπ (3) : 3,00 x 2,45 υ 0,95m  (πλάςξπ x μήκξπ x ϋφξπ)  

    (απϊςμηρη – πίρχ: 0,30 x 0,5m) 
- ευμηςϊπ Ξγκϊλιθξπ (4) : 3,00 x 2,45 υ 0,95m (πλάςξπ x μήκξπ x ϋφξπ)  

    (απϊςμηρη – εμποϊπ: 0,50 x 0,75m) 

Ζ ποξεκβξλή ςξσ πξδϊπ είμαι 0,30μ. απϊ ςημ ενχςεοική παοειά ςξσ μεςόπξσ 
ςξσ ςξίυξσ. Ζ λϋρη είμαι κλαρρική και βελςιόμει ρημαμςικά ςιπ ςάρειπ 
εδοάρεχπ ςηπ διαςξμήπ ςξσ έογξσ. 

Ρςήλη με βάθξπ έδοαρηπ: -2,10m (χτέλιμξ βάθξπ -1,90μ.)  

Ζ ρςήλη πξσ πεοιγοάτεςαι ρςημ ρσμέυεια αμςιρςξιυεί ρςιπ διαςξμέπ Ε-Ε. 

- Αμχδξμή          : 1,70 x 0,70m  (πλάςξπ x ϋφξπ)  
- ευμηςϊπ Ξγκϊλιθξπ (2): 2,50 x 2,45 x 1,15m  (πλάςξπ x μήκξπ x ϋφξπ)  
- ευμηςϊπ Ξγκϊλιθξπ (2): 2,50 x 2,45 υ 1,15m  (πλάςξπ x μήκξπ x ϋφξπ)  

Ρςήλη με βάθξπ έδοαρηπ: -1,00m (χτέλιμξ βάθξπ -1,00μ.)  

Ζ ρςήλη πξσ πεοιγοάτεςαι ρςημ ρσμέυεια αμςιρςξιυεί ρςιπ διαςξμέπ Ρ-Ρ. 

- Αμχδξμή          : 1,70 x 0,70m  (πλάςξπ x ϋφξπ)  
- ευμηςϊπ Ξγκϊλιθξπ (1): 1,70 x 2,45 x 1,20m (πλάςξπ x μήκξπ x ϋφξπ)  
- ευμηςϊπ Ξγκϊλιθξπ (2): 2,50 x 2,45 υ 1,15m (πλάςξπ x μήκξπ x ϋφξπ)  

 
- ξ ποίρμα έδοαρηπ ςξσ κοηπιδξςξίυξσ διαμξοτόμεςαι απϊ λιθξοοιπέπ 

λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ 0,50-100υγο. ξ ποίρμα έδοαρηπ διαμξοτόμεςαι μέυοι 

20εκας. κάςχ απϊ ςημ ρςάθμη έδοαρηπ ςηπ κάθε ρςήληπ (ασςόμ πξσ 

αματέοθηκαμ αμχςέοχ), εμό ρςημ ρσμέυεια διαμξοτόμεςαι ρςοόρη έδοαρηπ 

με λιθξοοιπέπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ πάυξσπ 20,0εκας. Δπί ςηπ ρςήληπ 

ποξβλέπεςαι έγυσρη ρκσοξδέμαςξπ για ςημ διαμϊοτχρη ςηπ αμχδξμήπ ςξσ 

έογξσ. ξ ρκσοϊδεμα ςηπ αμχδξμήπ ποξβλέπεςαι καςηγξοίαπ C25/30 και είμαι 

ελατοά ξπλιρμέμξ με #131, ςξ ξπξίξ καλϋπςει ςημ εμποϊπ παοειά ςξσ 

μεςόπξσ και ςημ άμχ πλεσοά ςξσ. ξ ϋφξπ ςηπ αμχδξμήπ ασνάμεςαι ρςαδιακά 

ποξπ ςα πίρχ όρςε μα επιςεσυθξϋμ ξι επιθσμηςέπ οήρειπ ςηπ αμχδξμήπ για ςημ 

απξοοξή ςχμ ξμβοίχμ σδάςχμ.  

- Όπιρθεμ ςηπ διαςξμήπ ςηπ ρςήληπ ποξβλέπεςαι διαμϊοτχρη αμακξστιρςικξϋ 

ποίρμαςξπ απϊ λιθξοοιπέπ αςξμικξϋ βάοξσπ 20 έχπ 100υγο. 
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- Ζ διαςξμή ποξβλέπεςαι με καςαρκεσή ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ. ξ ςξιυίξ 

καςαρκεσάζεςαι απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C30/37. Ζ ρςάθμη 

ρςέφηπ ςξσ ποξβλέπεςαι ρςα +2,10μ. απϊ Λ.Ρ.Η. ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ 

σπήμεμξσ μόλξσ. Ξι καςαρκεσαρςικέπ και ξπλιρμικέπ λεπςξμέοειεπ ςξσ ςξιυίξσ 

παοξσριάζξμςαι ρςξ ρυ. Λ66-2017/11-ΞΛ-10. Για ςημ έδοαρη ςξσ ποξβλέπεςαι 

διάρςοχρη ενιρχςικήπ ρςοόρηπ καςάλληλξσ πάυξσπ.  

- Ζ μικοή υεοραία ζόμη ςξσ καςατσγίξσ διαμξοτόμεςαι απϊ επιυόρειπ 

κξκκχδόμ σλικόμ, ρςξ μεςανϋ ςξσ ςξιυίξσ και ςηπ αμχδξμήπ ςμήμα. Δπί ςχμ 

επιυόρεχμ ποξβλέπξμςαι δϋξ (2) ρςοόρειπ θοασρςόμ σλικόμ ςχμ Ο..Ο. 0150 

και 0155 αμςίρςξιυα, ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ έκαρςηπ ρςοόρηπ 10,0εκας. Ζ 

ςελική επιτάμεια διαμξοτόμεςαι με επιρςοόρειπ ρκσοξδέμαςξπ C20/25. Ξι 

επιρςοόρειπ ποξβλέπξμςαι ελατοά ξπλιρμέμεπ με #131.       

- έλξπ η ποξρςαρία πξδϊπ ςξσ ςξίυξσ ποξβλέπεςαι ρςη μεμ διαςξμή Ρ-Ρ με 

διαμϊοτχρη ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ απϊ λίθξσπ αςξμικξϋ βάοξσπ 100-200υγο. 

εμό ρςξ ίυμξπ ςξσ πϊδα ποξβλέπεςαι και διάρςοχρη μξμήπ ρειοάπ ρακκξλίθχμ 

(δεμ απαιςξϋμςαι ποϊρθεςα μέςοα λϊγχ ςχμ μικοόμ διαρςάρεχμ ςχμ 

ενσπηοεςξϋμεμχμ ρκατόμ). Ρςιπ διαςξμέπ Ε-Ε, Ζ-Ζ & Η-Η ποξβλέπεςαι 

ςξπξθέςηρη πλάκαπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ διαρςάρεχμ 1,5m x 2.45m x 0.20m. 

Δνχςεοικά ςξ ποίρμα θχοακίζεςαι με λίθξσπ 100-100υγο. ϊπχπ και ρςημ 

διαςξμή Ε-Ρ.  

  

Ξι σπϊλξιπεπ ςευμικέπ και καςαρκεσαρςικέπ λεπςξμέοειεπ ςχμ ρςηλόμ παοξσριάζξμςαι 

ρςα ςευμικά ρυέδια ςηπ μελέςηπ.  

 

7.4. Καςαρκεσή κλίμηπ καθέλκσρηπ / αμέλκσρηπ ρκατώμ  

Ζ κλίμη αμέλκσρηπ / καθέλκσρηπ ρκατόμ καςαρκεσάζεςαι ρςημ οίζα ςξσ σπήμεμξσ 

μόλξσ και είμαι μεοικόπ εγκιβχςιρμέμη ρςημ υεοραία ζόμη και μεοικόπ ποξεκβάλλει 

ρςξμ θαλάρριξ υόοξ. ξ πλάςξπ ςηπ κλίμηπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ. ικαμϊ για 

καθέλκσρη ρυεδϊμ ϊλχμ ςχμ ρκατόμ πξσ θα ενσπηοεςξϋμςαι ρςη λιμεμική εγκαςάρςαρη 

και ειδικϊςεοα ςχμ αλιεσςικόμ πξσ θεχοξϋμςαι ξι κϋοιξι υοήρςεπ ςηπ. Για ςημ 

καςαρκεσή ςηπ ποξβλέπεςαι εκρκατή ςξσ θαλάρριξσ πσθμέμα αλλά και ςηπ υεοραίαπ 

ζόμηπ ρε καςάλληλα βάθη, ϊπχπ παοξσριάζεςαι ρςα ςευμικά ρυέδια ςηπ μελέςηπ (Λ66-

2017/11-ΞΛ-11, ΙΚΘΜΖ ΑΜΔΚΙΣΡΖΡ /ΙΑΗΔΚΙΣΡΖΡ ΡΙΑΤΩΜ - ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΘΙΔΡ ΞΛΔΡ 

& ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ. ηπ εκρκατήπ ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ποίρμαςξπ απϊ λιθξοοιπέπ 

0,5-100υγο. μέυοι ςιπ καςάλληλεπ ρςάθμεπ έδοαρηπ είςε ςχμ ρςηλόμ είςε ςξσ 

καςαρςοόμαςξπ ςηπ κλίμηπ. Οιξ αμαλσςικά και ειδικϊςεοα για ςξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ 

ξι λιθξοοιπέπ διαμξοτόμξμςαι με καςάλληλη κλίρη ϊπχπ έυει ποξκϋφει απϊ ςξμ 

ρυεδιαρμϊ ςηπ κλίμηπ. Ρϋμτχμα με ςξμ ρυεδιαρμϊ η άμχ ρςάθμη ςηπ κλίμηπ ποξβλέπεςαι 

πεοίπξσ ρςα στιρςάμεμα σφϊμεςοα ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ και ρσγκεκοιμέμα ρςξ +1,0μ. 

(απϊ ςη Λ.Ρ.Η.)., εμό ςξ καςόςαςξ ρημείξ ςηπ ρςα -1,80μ. Ζ κλίρη ςηπ κλίμηπ ρϋμτχμα 

με ςιπ Διεθμείπ Ρσρςάρειπ διαμξοτόμεςαι μεςαβληςή. Ρςα ποόςα 8,0μ. απϊ ςξ ρημείξ 

κξοστήπ ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι ίρη με 1V:8H, εμό ρςα σπϊλξιπα 12,0μ. με 15%. ξ 

καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι με ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ απϊ ξπλιρμέμξ 

ρκσοϊδεμα C30/37. ξ πλάςξπ ςχμ πλακόμ ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ. εμό ςξ μήκξπ 

ςξσπ μεςαβάλλεςαι όρςε μα επιςεσυθξϋμ ξι ακοιβείπ διαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ 

διαμϊοτχρη ςχμ επιμέοξσπ μηκόμ ςηπ κλίμηπ. ξ πάυξπ ςχμ πλακόμ ποξβλέπεςαι ίρξ 
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με 25εκας. Ζ άμχ επιτάμεια ςξσπ διαμξοτόμεςαι αμςιξλιρθηοή με ειδικέπ ασλακόρειπ. 

Ξι νσλϊςσπξι και καςαρκεσαρςικέπ και ξπλιρμικέπ λεπςξμέοειπ ςχμ πλακόμ 

παοξσριάζξμςαι ρςξ ρυ. Λ66-2017/11-ΞΛ-12, ΝΣΚΞΣΟΞΘ - ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΘΙΔΡ ΙΑΘ 

ΞΟΚΘΡΛΘΙΔΡ ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ ΟΠΞΙΑΑΡΙΔΣΑΡΛΔΜΩΜ ΡΞΘΥΔΘΩΜ ΙΚΘΜΖΡ. 

Ρςξ πέοαπ ςχμ ποόςχμ 8,0μ. ποξβλέπεςαι διαμϊοτχρη ειδικξϋ ςεμαυίξσ – δξκξϋ ςξ 

ξπξίξ θα «αγκσοόμει» ςιπ πλάκεπ ρςξ ρόμα ςχμ λιθξοοιπόμ. ξ ειδικϊ ασςϊ ςεμάυιξ 

ποξβλέπεςαι ρςημ άμχ επιτάμεια ςξσ με μήκξπ 1,0μ. και καςαρκεσάζεςαι απϊ υσςϊ επί 

ςϊπξσ ρκσοϊδεμα C30/37.  

Ρςo καςόςαςξ ρημείξ ςηπ κλίμηπ ποξβλέπεςαι ρςξιυείξ εγκιβχςιρμξϋ ςχμ λιθξοοιπόμ ςξσ 

ρόμαςξπ ςηπ κλίμηπ. Ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ ρυήμαςξπ 

αμςερςοαμμέμξσ «» και μήκξσπ 8,10μ. Ξι ξπλιρμικέπ και καςαρκεσαρςικέπ λεπςξμέοειεπ 

ςξσ ρςξιυείξσ παοξσριάζξμςαι ρςξ ρυ. Λ66-2017/11-ΞΛ-12. 

ξ άμχ πέοαπ ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι χπ αμχδξμή απϊ ρκσοϊδεμα υσςϊ επιςϊπξσ 

C30/37. To ρςξιυείξ ασςϊ διαμξοτόμεςαι με ειδική «παςξϋοα» και ποξπ ςιπ δϋξ πλεσοέπ 

ςξσ, έςρι όρςε μα παοέυει καςάλληλη επιτάμεια έδοαρηπ ρςιπ ποξκαςαρκεσαρμέμεπ 

πλάκεπ ςηπ κλίμηπ αλλά και ρςημ ποξπ ςημ υεοραία ζόμη πλεσοά ρςημ επιπλέξσρα 

πλάκα για ςημ απξμείχρη ςχμ διατξοικόμ καθιζήρεχμ. Ξι διαμξοτόρειπ ασςέπ έυξσμ 

ρυεδιαρθεί καςάλληλα ρςιπ διαρςάρειπ ςχμ πλακόμ. H επιπλέξσρα πλάκα 

διαμξοτόμεςαι για ςημ απξτσγή διατξοικόμ καθιζήρεχμ μεςανϋ ςηπ αμέμδξςηπ 

αμχδξμήπ και ςχμ ϊπιρθεμ ασςήπ επιυόρεχμ. Ζ επιπλέξσρα πλάκα βξηθά ρςημ 

καςαμξμή ςχμ τξοςίχμ καςαμέμξμςαπ πιξ ξμξιϊμξοτα ςα αμαπςσρρϊμεμα κιμηςά τξοςία 

πξσ διέουξμςαι απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ.  

Όπχπ αματέοθηκε η κλίμη ποξενέυει ςξσ παοαλιακξϋ μεςόπξσ, με διατξοεςικϊ μήκξπ 

απϊ ςα δϋξ ρημεία ςξσ λϊγχ ςηπ σπϊ γχμίαπ διεϋθσμρηπ ςηπ χπ ποξπ ςξ μέςχπξ. 

Ολεσοικά ςξ ποαμέπ ςξσ κσοίχπ ρόμαςξπ ςηπ ποξρςαςεϋεςαι με λιθξοοιπέπ 100-200υγο., 

εμό ξ εγκιβχςιρμϊπ ςξσ εναρταλίζεςαι με διάμηκεπ ρςξιυείξ απϊ ξπλιρμέμξ ϋταλξ υσςϊ 

επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα. ξ ρςξιυείξ ασςϊ ϊπχπ και η πλεσοική ποξρςαρία ςχμ λίθχμ 100-

200υγο. ακξλξσθεί ςημ κλίρη ςξσ καςαρςοόμαςξπ ςηπ κλίμηπ. ξ ϋφξπ ςξσ ρςξιυείξσ 

εγκιβχςιρμξϋ είμαι ίρξ με 0,45μ. εμό ςξ πλάςξπ ςξσ είμαι 0,80μ. 

Ζ διαμϊοτχρη ςξσ εκαςέοχθεμ ςηπ κλίμηπ μεςόπξσ διαμξοτόμεςαι με υσςά επί ςϊπξσ 

ϋταλα ρκσοξδέμαςα C20/25, λϊγχ ςηπ σπϊ γχμίαπ διεϋθσμρη ςηπ κλίμηπ ποξπ ςξ 

μέςχπξ και ςξσ παοάγχμξσ ρυήμαςξπ ςξσπ. Ζ ρςάθμη έδοαρηπ ςχμ δϋξ ασςόμ ρςηλόμ 

ποξβλέπεςαι ρςξ -1,0μ. (ασςή ποξπ ςξ ρημείξ Π) και ρςξ -2,20μ. (ασςή ποξπ ςξ ρημείξ 

Ο), εμό η αμχδξμή ςξσπ διαμξοτόμεςαι με ρκσοϊδεμα 30/37, επίρηπ υσςϊ επιςϊπξσ 

ρκσοϊδεμα. Ξ εγκιβχςιρμϊπ ςηπ κλίμηπ ρςξ υεοραίξ κξμμάςι ςηπ ποξβλέπεςαι με 

καςαρκεσή εκαςέοχθεμ ρςηλόμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπξμςαι 

μξμέπ ρςήλεπ ρςημ βϊοεια πλεσοά απϊ ςξμ .Ξ.1 και μξμέπ και διπλέπ ρςη μϊςια 

αμςίρςξιυα. Ξι διπλέπ καςαρκεσάζξμςαι απϊ δϋξ (2) .Ξ.1. Δπί ςχμ ρςηλόμ ςχμ .Ξ. 

ποξβλέπεςαι έγυσρη υσςήπ επιςϊπξσ αμχδξμήπ αμςίρςξιυηπ καςηγξοίαπ με ςιπ σπϊλξιπεπ 

αμχδξμέπ ςξσ έογξσ.  

 

7.5. Καςαρκεσή παοαλιακήπ καςαρκεσήπ με νύλιμξ deck (παραοέλαπ) ρςημ 

αμμώδη παοαλία για ςημ εναρτάλιρη μέχμ θέρεχμ ποξρχοιμήπ αγκσοξβξλίαπ 

ρκατώμ  

ξ έογξ παοέυει θέρειπ ποξρχοιμήπ ενσπηοέςηρηπ για ςα διεουϊμεμα ρκάτη, καθόπ 

επί ςηπ παραοέλλαπ θα ποξβλετθξϋμ ρημεία ποϊρδερηπ. Ξι λεπςξμέοειεπ ςξσπ 
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παοξσριάζξμςαι ρςα ςευμικά ρυέδια ςηπ μελέςηπ και ρσγκεκοιμέμα ρςξ Λ 32-03/15-ΚΟ-

007.1: «σπικέπ Διαςξμέπ Έογξσ», Κεπςξμέοεια Οαραοέλαπ. 

 

Οιξ αμαλσςικά η καςαρκεσή ποξβλέπεςαι με ςιπ ενήπ εογαρίεπ: 

 

- Δκρκατή ςηπ αμμόδξσπ παοαλίαπ μέυοι ςημ ρςάθμη -0,75μ. (απϊ Λ.Ρ.Η.) 

- Ακξλξσθεί διάρςοχρη ενσγιαμςικήπ ρςοόρηπ απϊ αμμξυάλικξ πάυξσπ 

50,0εκας.  

- Ρςημ ρσμέυεια διαμξοτόμεςαι ενιρχςική ρςοόρη απϊ καςάλληληπ 

διαβάθμιρηπ λιθξοοιπέπ, πάυξσπ 20εκας. Ζ ρςοόρη ασςή διαμξοτόμεςαι 

καςάλληλα ρςημ άμχ επιτάμεια ςηπ έςρι όρςε μα εγκιβχςιρθεί ρςημ ρσμέυεια 

ρςημ διαςξμή ςξσ ρκσοξδέμαςξπ η καςαρκεσή ςξσ ξπξίξσ ακξλξσθεί (βλ. ρυ. 

Λ 32-03/15-ΚΟ-007.1). 

- Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςηπ καςαρκεσήπ έδοαρηπ ςξσ νϋλιμξσ deck. Οιξ 

ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι ρσμευήπ καςαρκεσή απϊ ελατοά ξπλιρμέμξ 

ρκσοϊδεμα ρσμξλικϊ ϋφξσπ 0,75μ. ξ ρκσοϊδεμα ςηπ ποξβλέπεςαι 

καςηγξοίαπ C25/30, ϊπχπ και ςχμ σπϊλξιπχμ αμχδξμόμ ςξσ έογξσ. Ζ καςά 

πλάςξπ διάρςαρη ςξσ είμαι ίρη με 2,45μ., εμό ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςηπ 

παραοέλαπ είμαι 120,0μ. Ζ κάςχ παοειά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ διαμξοτόμεςαι 

με ειδική ερξυή, η ξπξία εγκιβχςίζει ςιπ λιθξοοιπέπ ςηπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ 

και παοάλληλα εναρταλίζει ασνημέμη διαςμηςική αμςξυή ρςα αμαπςσρρϊμεμα 

τξοςία ςξσ έογξσ. Ζ ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι ρςα 

+0,70μ. ρςξ ποξπ ςημ θάλαρρα μέςχπξ, η ξπξία ρςαδιακά ασνάμεςαι ποξπ 

ςημ πίρχ παοειά ςξσ ρςα +0,72μ. έςρι όρςε μα σπάουει καςάλληλη κλίρη για 

ςημ απξοοξή ςχμ ξμβοίχμ σδάςχμ. Ρςα ςελεσςαία 40εκας. ςξσ πλάςξσπ ςξσ 

διαμξοτόμεςαι ενξυή ποξπ ςα επάμχ ϋφξσπ 0,30μ. Ζ ποξενξυή ασςή 

ποξβλέπεςαι για ςη μεοική ποξρςαρία ςξσ deck και κσοίχπ για ςημ 

ςξπξθέςηρη ςχμ επιςξίυιχμ τχςιρςικόμ led πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ 

παραοέλα. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ξι διαρςάρειπ επιλέυθηκαμ έςρι όρςε ςξ κξσςί 

ςξσ μεςαρυημαςιρςή ςχμ επιςξίυιχμ τχςιρςικόμ απϊ ςξ ξπξίξ διέουξμςαι ςα 

καλόδια ςηπ παοξυήπ οεϋμαςξπ, μα μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί και εγκιβχςιρθεί 

αρταλόπ εμςϊπ ςηπ μάζαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Ξι διαρςάρειπ ςξσ κξσςιξϋ ςξσ 

μεςαρυημαςιρςή ασςξϋ είμαι 19x24x9εκας. ξ κξσςί ςξπξθεςείςαι με ςημ 

διάρςαρη ςχμ 9,0εκας. καςά πλάςξπ ςηπ ποξενξυήπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ 

επιλεγεί διατξοεςικϊ ρϋρςημα απϊ ασςϊ πξσ ποξςείμεςαι απϊ ςη μελέςη, ξ 

Αμάδξυξπ θα ποέπει μα ποξβλέφει ςξ αμςίρςξιυξ κξσςί μα είμαι καςάλληλχμ 

διαρςάρεχμ όρςε μα μπξοεί μα εγκιβχςιρθεί αρταλόμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ρημείξ. Δπιςοέπεςαι η αμαδιαμϊοτχρη ςξσ πλάςξσπ ςηπ ποξενξυήπ ρςα ±5%, 

όρςε μα εναρταλιρςεί ξ ρχρςϊπ εγκιβχςιρμϊπ ςξσ.  

- Δκαςέοχθεμ ςξσ διαρςοχθέμςξπ ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι καςαρκεσή 

μικοόμ ποιρμάςχμ απϊ λιθξοοιπέπ αςξμικξϋ βάοξσπ 20 έχπ 100υγο. Ρςημ 

ποϊρθια πλεσοά η ποϊβλεφη γίμεςαι για ςημ απξτσγή πιθαμόμ ρσμθηκόμ 

διάβοχρηπ, εμό ρςημ πίρχ για ςημ βελςίχρη ςχμ πιέρεχμ (χθήρειπ) ρςξ 

ρςξιυείξ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Ξι ρςοόρειπ ασςέπ ποξβλέπξμςαι ρε 

διατξοεςικέπ ρςάθμεπ ρςέφηπ. Ιοιςήοιξ απξςελεί η ξοθή διαμϊοτχρη ςξσπ 

όρςε μα μημ ταίμξμςαι μεςά ςημ επαμεπίυχρη ςηπ διαςξμήπ με ςα ποξψϊμςα 

ςηπ εκρκατήπ. Θδιαίςεοα επιρημαίμεςαι η ρσγκεκοιμέμη απαίςηρη για ςημ 
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ποξπ ςημ θάλαρρα πλεσοά ςηπ καςαρκεσήπ, η ξπξία θα ποέπει μα καλϋπςεςαι 

πλήοχπ με ςα αμμόδη σλικά ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ    

- Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςξσ deck επί ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. 

Για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςηπ ξοιρςικήπ ςευμικήπ μελέςηπ ςξσ έογξσ, 

υοηριμξπξιήθηκαμ ρςξιυεία απϊ ρσγκεκοιμέμη εςαιοεία καςαρκεσήπ 

ρσρςημάςχμ deck ρε πλχςά ή ρε καςαρκεσέπ ςξσ ςϋπξσ ασςξϋ.  

Ρσγκεκοιμέμα υοηριμξπξιήθηκαμ ρςξιυεία απϊ ςξ ρϋρςημα νϋλιμχμ 

καςαρςοχμάςχμ ςηπ εςαιοείαπ STAR-DECK, υχοίπ ασςϊ μα απξςελεί δέρμεσρη 

για ςξμ Αμάδξυξ ή ςημ Σπηοερία. Ξ Αμάδξυξπ μπξοεί μα ποξςείμει ιρξδϋμαμξ 

ρϋρςημα νϋλιμξσ deck σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ςηπ διαςήοηρηπ ςχμ διαρςάρεχμ 

ςξσ καςαρςοόμαςξπ αλλά και ςχμ απαιςήρεχμ πξσ καθξοίζξμςαι ρςα ςεϋυη 

δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ και ειδικϊςεοα ρςιπ ςευμικέπ ςξσ ποξδιαγοατέπ.   

- ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα θα εδοαρθεί επί διαμηκόμ δξκόμ αλξσμιμίξσ ειδικξϋ 

κοάμαςξπ όρςε μα μπξοεί μα αμςαπενέλθει ρςημ διαβοχςική δοάρη ςξσ 

θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ. Ρσγκεκοιμέμα αμά απξρςάρειπ (πεοίπξσ 30εκας.) 

ποξβλέπξμςαι ένι (6) διαμήκη ςεμάυια αλξσμίμιξσ καςηγξοίαπ 6005–Α/6 με 

σφηλά πξρξρςά πσοιςίξσ, ςξ ξπξίξ θεχοείςαι καςάλληλξ για ςξ θαλάρριξ 

πεοιβάλλξμ.  

Ζ ςξπξθέςηρη ςξσ νϋλιμξσ deck θα γίμει επί ςχμ δξκόμ ςξσ αλξσμιμίξσ μέρχ 

ειδικόμ ρσμθεςικόμ εναοςημάςχμ, πξσ ποξραομϊζξμςαι καςάλληλα ρςξ 

ποξτίλ ςξσ αλξσμιμίξσ έςρι όρςε μα απξτεϋγεςαι βίδχμα, κάοτχμα ή υοήρη 

ποιςριμιόμ. Ζ υοήρη ςχμ σλικόμ ασςόμ θεχοείςαι βέλςιρςη, καθόπ πέοαμ 

ςηπ ακιμηςξπξίηρηπ ςχμ ραμίδχμ παοέυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα αμςαπϊκοιρηπ 

ςξσ ρσρςήμαςξπ ρε ρσρςξλέπ και διαρςξλέπ λϊγχ θεομξκοαριακόμ 

μεςαβξλόμ. Για ςημ ποξρςαρία ςξσ νϋλιμξσ δαπέδξσ, μεςανϋ ασςξϋ και ςχμ 

ποξτίλ ςξσ αλξσμιμίξσ ςξπξθεςξϋμςαι ςεμάυια ελαρςξμεοόμ τϋλλχμ EPDM, 

εναρταλίζξμςαπ ςιπ τθξοέπ απϊ ςοιβέπ. α τϋλλα ασςά ςξπξθεςξϋμςαι ρε 

απξρςάρειπ ςξσ 1,5μ. Ξι δξκξί ςξσ αλξσμιμίξσ αγκσοόμξμςαι ρςξ δάπεδξ αμά 

διαρςήμαςα 2,5μ. με ξϋπα και βίδεπ. 

Ρςξ πέοαπ ςξσ επίπεδξσ ςμήμαςξπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ και ρςξ ρημείξ πξσ 

διαμξοτόμεςαι η ενξυή, ποξβλέπεςαι ειδική διαςξμή ποξρςαρίαπ εν 

αλξσμιμίξσ ςϋπξσ L. Αμςίρςξιυα ρςημ πεοιξυή ςξσ μεςόπξσ ςηπ καςαρκεσήπ 

ποξβλέπεςαι ειδικϊ ςεμάυιξ αλξσμιμίξσ, ςξ ξπξίξ αγκσοόμεςαι με ειδικά 

αγκϋοια M16 A4, ρϋμτχμα με ςξ DIN9021. α αγκϋοια ποξβλέπξμςαι ρςημ 

πλεσοική και ρςημ άμχ παοειά ςξσ, ϊπχπ παοξσριάζεςαι ρςημ ρυεςική 

λεπςξμέοεια ςχμ ςευμικόμ ρυεδίχμ.  

ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα απξςελείςαι απϊ δξκίδεπ ςοξπικήπ νσλείαπ ςϋπξσ 

TALI-BOLONDO (Iron), πλάςξσπ 140mm και πάυξσπ 23mm, ξι ξπξίεπ θα 

εδοαρθξϋμ επί ςχμ δξκόμ ςξσ αλξσμιμίξσ. Ξι ραμίδεπ θα ςξπξθεςηθξϋμ 

εγκάορια ποξπ ςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςηπ καςαρκεσήπ. 

έλξπ ςξ μεςχπικϊ ρςξιυείξ ςξσ αλξσμιμίξσ τέοει καςάλληλξ διάκεμξ – 

ερξυή, απϊ ςξ ξπξίξ θα διέλθει μικοή δέρςοα εν αλξσμιμίξσ για ςημ 

εναρτάλιρη ςηπ ποϊρδερηπ ςχμ μικοόμ ρκατόμ πξσ θα ενσπηοεςξϋμςαι ρςημ 

καςαρκεσή. 
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7.6. Υπξδξμή δικςύχμ παοξυώμ και ενξπλιρμόπ 

α στιρςάμεμα δίκςσα ςξσ καςατσγίξσ έυξσμ παοαμεληθεί και πλέξμ έυξσμ παοξπλιρθεί 

καθόπ θεχοξϋμςαι και είμαι καςερςοαμμέμα. Οέοαμ ςξϋςξσ ξι αγχγξί πξσ διαςοέυξσμ 

ςημ υεοραία ζόμη ςξσ καςατσγίξσ (ρςημ ερχςεοική πλεσοά ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ) θα 

απξνηλχθξϋμ λϊγχ ςχμ καθαιοέρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ για 

ςημ καςαρκεσή ςξσ μέξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ, καθ’ ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ ποξρήμεμξσ 

μόλξσ. α παλαιά τοεάςια θα πληοχθξϋμ με υσςϊ επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα και ςα 

καλϋμμαςα ςξσπ θα απξμακοσμθξϋμ απϊ ςξ έογξ.  

Ρςημ παοξϋρα ςευμική μελέςη ποξβλέπεςαι η εγκαςάρςαρη ςχμ ρςξιυειχδόμ παοξυόμ 

για ςα ενσπηοεςξϋμεμα ρκάτη ςξσ καςατσγίξσ, πξσ είμαι η παοξυή οεϋμαςξπ και μεοξϋ, 

ςϊρξ ρςα αλιεσςικά ϊρξ και ρςα ρκάτη αμαφσυήπ. Οέοαμ ασςόμ ποξβλέπεςαι και η 

διέλεσρη σπϊγειξσ δικςϋξσ για ςξμ τχςιρμϊ ςηπ λιμεμικήπ εγκαςάρςαρηπ. Οιξ αμαλσςικά 

για ςα Ζ/Λ δίκςσα αματέοξμςαι ςα ενήπ: 

 

7.6.1. Τξπικέπ ρσμθήκεπ και δεδξμέμα     

Παοξυέπ - Απξοοξέπ - σμδέρειπ με δίκςσα  

 
α. Ζλεκςοξδόςηρη 

 

Ρςημ πεοιξυή ςξσ έογξσ, πξσ αμήκει ρςξμ Δήμξ Οοέβεζαπ, σπάουει δίκςσξ ΔΔΖ υαμηλήπ 

ςάρηπ απϊ ςξ ξπξίξ θα γίμει η ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ. Οοξςείμεςαι παοξυή 

Μξ3. 

 

β. Υδοξδόςηρη  
 

Σπάουει δσμαςϊςηςα σδοξδϊςηρηπ μέρχ ςξσ σδοξδξςικξϋ δικςϋξσ ςξσ Δήμξσ Οοέβεζαπ. 

Δεμ αμαμέμξμςαι μεγάλεπ καςαμαλόρειπ και δεμ απαιςξϋμςαι ειδικέπ εγκαςαρςάρειπ.  

 

Ιαμξμιρμξί και Παοαδξυέπ 

 
α. ΚαμξμιρμξΙ 

 

Ξ ρυεδιαρμϊπ ςχμ Ζ/Λ Δγκαςαρςάρεχμ βαρίζεςαι καςαουήμ ρςξσπ ιρυϋξμςεπ Δλλημικξϋπ 

Ιαμξμιρμξϋπ. Όπξσ ασςξί δεμ καλϋπςξσμ ςξ θέμα ή είμαι αμεπαοκείπ υοηριμξπξιξϋμςαι ξι 

διεθμείπ Ιαμξμιρμξί, ξι Ιαμξμιρμξί υχοόμ - μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και ςέλξπ ξι 

Αμεοικαμικξί Ιαμξμιρμξί. 

 

Ζ ρϋμςανη ςηπ μελέςηπ ςχμ Ζ/Λ εγκαςαρςάρεχμ έγιμε, λαμβάμξμςαπ σπϊφη και ςα 

καςχςέοχ βξηθήμαςα: 

 

 Ιαμξμιρμϊπ Δρχςεοικόμ Σδοασλικόμ Δγκαςαρςάρεχμ 

 Ιαμξμιρμϊπ Κειςξσογίαπ Δικςϋξσ Σδοεϋρεχπ ΔΣΔΑΟ 

 MARINAS, Donald Adie, The Architectural Press Ltd, 3rd Edit. ,London 1984 

 Small-Craft Harbors, J.W. Dunham, and A.A. Finn, CERC, Dec. 1974 
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 ASCE Manual No. 50. Task Committee on Marinas 2000. 1994. Planning and 
Design Guidelines for Small Craft Harbors. New York. 

 Tobiasson, B.O. and Kollmeyer, R.C. 1991. Marinas and Small Craft Harbours. 
New York:Van Nostrand Reinhold 

 Lighting DC Pritchard 

 ευμικά εγυειοίδια Philips, Siemens κ.α. 

 ΔΚΞ HD384, Απαιςήρειπ για ηλεκςοικέπ εγκαςαρςάρειπ 

 Ξδηγίεπ και απαιςήρειπ ςηπ ΔΔΖ. 

 Δlectrical Installations handbook, SIEMENS 

 Switchgear Manual, ABB 

 Διδικά Ιετάλαια Ζλεκ/κόμ εγκαςαρςάρεχμ και Δικςϋχμ, Δ. ραμάκα 

 ευμικϊ Δγυειοίδιξ FULGOR 

 Δρχςεοικέπ Ζλεκςοικέπ Δγκαςαρςάρειπ, Λ. Λϊρυξβιςπ 

 NFPA 303  Marinas and Boatyards 

 NFPA 307 Λarine Terminals, Piers and Wharves 

 

β. Παοαδξυέπ 

 

α αλιεσςικά ρκάτη ϊπχπ και ςα ρκάτη αμαφσυήπ έυξσμ ρσγκεκοιμέμεπ αμάγκεπ ρε 

ηλεκςοική εμέογεια, μεοϊ και καϋριμξ. Για ςα αλιεσςικά ρκάτη ποξβλέπεςαι η ρσμήθηπ 

ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ ρκατόμ με ςημ εγκαςάρςαρη πσογίρκχμ παοξυήπ ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ για ςημ λειςξσογία ηλεκςοξκίμηςχμ εογαλείχμ και ρσρκεσόμ για μικοέπ 

επιρκεσέπ. οειπ πσογίρκξι με ςέρρεοιπ ενϊδξσπ ξ καθέμαπ για οέμα και μεοϊ, 

ποξβλέπξμςαι ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. Ζ ενσπηοέςηρη ςξσ ρσμϊλξσ 

ςχμ αλιεσςικόμ θα γίμεςαι εκ πεοιςοξπήπ. Αμςίθεςα για ςημ πεοιξυή ςηπ ενσπηοέςηρηπ ςχμ 

ρκατόμ αμαφσυήπ ποξβλέπξμςαι πσογίρκξι αμςίρςξιυα ςερράοχμ ενϊδχμ αμά ςέρρεοα 

ςξσοιρςικά ρκάτη. 

 

 

7.6.2. Πεοιγοατή Ζ/Μ εγκαςαρςάρεχμ και δικςύχμ     

Ζ/Λ εγκαςαρςάρειπ  

 

Ηα καςαρκεσαρθξϋμ Ζ/Λ εγκαςαρςάρειπ και δίκςσα για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ σπξδξμόμ 

ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ, ϊπχπ και ςχμ ρκατόμ πξσ παοαβάλλξσμ ρςημ θαλάρρια ζόμη  ςξσ 

έογξσ. α δίκςσα και ξι Ζ/Λ εγκαςαρςάρειπ για ςημ ενσπηοέςηρή ςξσ θα ρσμδεθξϋμ με ςα 

σπάουξμςα δίκςσα ςξσ Δήμξσ Οοέβεζαπ. Ζ διαρςαριξλϊγηρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ έγιμε 

ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ ζήςηρηπ ςχμ υοηρςόμ, ςημ ρυεςική εμπειοία, ςξσπ Δθμικξϋπ και 

Διεθμείπ Ιαμξμιρμξϋπ, ςιπ Δθμικέπ και Διεθμείπ Οοξδιαγοατέπ.  

 

Για ςημ εγκαςάρςαρη ςχμ ρςξιυείχμ ενξπλιρμξϋ και ρϋμδερηπ με ςξ στιρςάμεμξ δίκςσξ 

ςχμ Ζ/Λ εγκαςαρςάρεχμ, ποξβλέπεςαι ειδικϊπ υόοξπ ρςξ αμαςξλικϊ ϊοιξ ςηπ υεοραίαπ 

ζόμηπ ςξσ καςατσγίξσ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 9m2. Ξ ενξπλιρμϊπ θα εδοαρθεί ρε ειδική 

βάρη απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα πάυξσπ 20cm. Ωπ θεμελίχρη ςηπ βάρηπ ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι αουικά εκρκατή ςχμ αμμχδόμ ιζημάςχμ ςηπ παοαλίαπ και 

διαμϊοτχρη ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ λιθξοοιπέπ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ, πάυξσπ 

10εκας. και εμ ρσμευεία διάρςοχρη επιπεδχςικήπ ρςοόρηπ ρκσοξδέμαςξπ καςηγξοίαπ 

C16/20, πάυξσπ επίρηπ 10,0εκας. ξ ρκσοϊδεμα ςηπ ςελικήπ ρςοόρηπ ςχμ 20εκας. 

ποξβλέπεςαι καςηγξοίαπ C25/30 ελατοά ξπλιρμέμξ με #196 άμχ και κάςχ. ξ 
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ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ ποξβλέπεςαι καςαουήμ η εγκαςάρςαρη Οίλλαο ςερράοχμ 

αμαυχοήρεχμ για ςημ ρϋμδερη με ςξ ςξπικϊ δίκςσξ ςηπ ΔΔΖ. Ζ θέρη πξσ παοξσριάζεςαι 

ρςα ρυέδια είμαι εμδεικςική και θα ποξραομξρςεί με βάρη ςιπ ποαγμαςικέπ ςξπικέπ 

ρσμθήκεπ και ςα δεδξμέμα πξσ θα επαμακαθξοιρςξϋμ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ μέχμ 

έογχμ ςξσ καςατσγίξσ. Ζ εγκαςάρςαρη ςξσ pillar ςερράοχμ αμαυχοήρεχμ θα γίμει ρε 

ρσμεμμϊηρη με ςημ Δπίβλεφη ςξσ έογξσ και με κοιςήοιξ ςημ αρτάλεια ςχμ ηλεκςοικόμ 

δικςϋχμ αλλά και ςημ εναρτάλιρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ καςατσγίξσ (είρξδξπ 

καςατσγίξσ και κλίμη αμέλκσρηπ / καθέλκσρηπ). 

ξ pillar θα ρσμδεθεί ρςημ ρσμέυεια με ςξ pillar 20 αμαυχοήρεχμ απϊ ςξ ξπξίξ θα 

νεκιμξϋμ ςα καλόδια παοξυήπ οεϋμαςξπ για ςα ρκάτη αλλά και ςξμ τχςιρμϊ ςξσ 

καςατσγίξσ. 

Απϊ ςξ ρημείξ ασςϊ θα νεκιμήρξσμ δϋξ σπϊγεια δίκςσα, ςξ ποόςξ ποξπ ςξμ σπήμεμξ μόλξ 

και ςξ δεϋςεοξ ποξπ ςξμ ποξρήμεμξ αμςίρςξιυα. α καλόδια ςξσ οεϋμαςξπ και ςξσ 

τχςιρμξϋ ξδεϋξσμ σπϊγεια εμςϊπ ρχλήμχμ ειδικόμ απαιςήρεχμ. Ρσγκεκοιμέμα 

ποξβλέπεςαι σπϊγεια ϊδεσρη εϋκαμπςχμ ρχλήμχμ διπλξϋ δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ 2ηπ 

γεμιάπ απϊ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ πξλσαιθσλέμιξ (HDPE) και ερχςεοικϊ ξδηγϊ ϊδεσρηπ 

καλχδίχμ, με βάρη ςιπ απαιςήρειπ LVD και ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οοξςϋπξσ ΔΜ 61386-24. Ζ 

ενχςεοική ςξσπ επιτάμεια είμαι κσμαςξειδήπ (ρπιοάλ), υοόμαςξπ μαϋοξσ RAL 9004, η 

ερχςεοική ςξσπ λεία, υοόμαςξπ κϊκκιμξσ RAL 3020, εμό εμρχμαςόμξσμ έμα ςοίςξ ρςοόμα 

απϊ διαμήκειπ γοαμμέπ αμενίςηλξσ υοόμαςξπ, δημιξσογόμςαπ μια μακοάπ διάοκειαπ 

υοχμαςική ρήμαμρη μεςανϋ ιρυσοόμ και αρθεμόμ οεσμάςχμ. α καλόδια πξσ ξδεϋξσμ 

ρςξ ερχςεοικϊ ςξσπ είμαι ςϋπξσ E1VV-R5G6 (ΜΣΣ), E1VV-R5G16 (ΜΣΣ) και E1VV-R3G6 

(ΜΣΣ). Ξι ρχλήμεπ ϊδεσρηπ ξδεϋξσμ ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ μέξσ σπήμεμξσ και ςξσ 

στιρςάμεμξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, εμςϊπ ςχμ μέχμ αμχδξμόμ και ποξτσλακςήοιχμ 

ςξίυχμ, ϊπχπ και ρςημ παοαλιακή ζόμη για ςη μεςατξοά ςξσπ μέυοι ςξμ ποξρήμεμξ μόλξ. 

Δεδξμέμξσ ϊςι ρςημ παοαλιακή ζόμη δεμ σπάουξσμ άλλεπ καςαρκεσέπ ρςιπ ξπξίεπ μα 

μπξοξϋμ μα εγκιβχςιρθξϋμ, απξταρίρθηκε για λϊγξσπ ποξρςαρίαπ ςχμ ρχλήμχμ, ςϊρξ 

ασςόμ ςξσ οεϋμαςξπ ϊρξ και ασςόμ ςξσ πϊριμξσ ϋδαςξπ (πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ 

ρσμέυεια), μα ξδεϋρξσμ εμςϊπ ποξρςαςεσςικήπ μάζαπ υσςξϋ ρκσοξδέμαςξπ. Οιξ 

ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι ϊδεσρη ςοιόμ αγχγόμ, εκ ςχμ ξπξίχμ ξι δϋξ είμαι ξι 

εϋκαμπςξι HDPE πξσ πεοιγοάτηκαμ αμχςέοχ με διαμέςοξσπ Τ125 και Τ75 αμςίρςξιυα και 

ξι αγχγξί μεςατξοάπ ϋδαςξπ πλαρςικξί απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΠΔ-Υ) καςά 

DIN 16892-93 Τ22Υ3mm (1"), θεομξκοαρίαπ λειςξσογίαπ 60 ξC  και πίερη 10 bar. ξ 

ρκσοϊδεμα εγκιβχςιρμξϋ ςχμ αγχγόμ έυει διαρςάρειπ 0,70μ.x0,25μ. (πλάςξπ x ϋφξπ) και 

είμαι καςηγξοίαπ C16/20. Ρςημ κάςχ επιτάμεια ςξσ ποξβλέπεςαι ςξπξθέςηρη #196, εμό 

για ςημ έδοαρη ςξσ διαμξοτόμεςαι ενιρχςική ρςοόρη απϊ αμμξυάλικξ, ρσμξλικξϋ πάυξσπ 

10εκας.  

ξ ρκσοϊδεμα εγκιβχςιρμξϋ επαμεπιυόμεςαι με ςα αμμόδη ποξψϊμςα εκρκατήπ. Ζ 

επαμεπίυχρη ποξβλέπεςαι με ελάυιρςξ πάυξπ 30,0εκας. πάμχ απϊ ςημ άμχ παοειά ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ εγκιβχςιρμξϋ. Ζ ϊδεσρη ςχμ ρχλήμχμ ρςημ παοαλιακή ζόμη είμαι 

εμδεικςική και θα καθξοιρςεί επί ςϊπξσ με ςημ έγκοιρη ςηπ Δπίβλεφηπ ςξσ έογξσ ατξϋ 

ποξραομξρςεί ρςιπ καςά ςημ τάρη σλξπξίηρη ςξσ έογξσ επιςϊπιεπ ρσμθήκεπ.      

Ξι αγχγξί ξδεϋξσμ ρςημ παοαλιακή ζόμη και καςαλήγξσμ ρςημ πεοιξυή ςηπ οίζαπ ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ. Ρςξ ρημείξ ασςϊ ποξβλέπεςαι καθαίοερη ςχμ στιρςάμεμχμ 

επιρςοόρεχμ και ςξπξθέςηρη ςχμ ρχλήμχμ εμςϊπ μέξσ ρκσοξδέμαςξπ εγκιβχςιρμξϋ 

αμςίρςξιυχμ διαρςάρεχμ (βλ. αμςίρςξιυη λεπςξμέοεια ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ). Ζ διαςξμή 

διαμξοτόμεςαι αμςίρςξιυα με ςημ ποξηγξϋμεμη πλημ ςηπ διαμϊοτχρηπ ρςοόρηπ έδοαρηπ 
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απϊ αμμξυάλικξ, καθόπ θεχοείςαι ϊςι ςξ στιρςάμεμξ σπϊρςοχμα έδοαρηπ είμαι επαοκόπ 

ρσμπσκμχμέμξ λϊγχ ςχμ πξλλόμ εςόμ απϊ ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ. 

Ρςημ ρσμέυεια ξι αγχγξί εγκιβχςίζξμςαι εμςϊπ ςηπ διαςξμήπ ςχμ μέχμ ποξτσλακςήοιχμ 

ςξιυίχμ. Απϊ ςξ ρημείξ ασςϊ διακλαδίζεςαι ξ μεμ αγχγϊπ μεςατξοάπ ςχμ καλχδίχμ 

τχςιρμξϋ ποξπ ςημ ερχςεοική παοειά ςξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ, ϊπξσ ποξβλέπεςαι η 

επαμαςξπξθέςηρη ςχμ παλαιόμ τχςιρςικόμ ςξσ μόλξσ, εμό ασςϊπ ςχμ καλχδίχμ 

παοξυήπ οεϋμαςξπ για ςα αλιεσςικά ρκάτη, ρςημ εμποϊπ (ποξπ ςημ πλεσοά ςηπ 

λιμεμξλεκάμηπ) ρςημ ενχςεοική παοειά ςξσ ςξίυξσ. Ξι δϋξ εϋκαμπςξι αγχγξί μεςατξοάπ 

απϊ ςξ ρημείξ ασςϊ ποξβλέπξμςαι με ςη διάμεςοξ Τ75. Για ςημ ϊδεσρη ςχμ αγχγόμ ποξπ 

ςα ρημεία ςχμ πσογίρκχμ ποξβλέπεςαι ςξπική καθαίοερη ςχμ στιρςάμεμχμ επιρςοόρεχμ 

ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ ςξσ καςατσγίξσ. Ξι ξδεϋρειπ ασςέπ ποξβλέπξμςαι ρςα ςοία ρημεία 

πξσ ςξπξθεςξϋμςαι ξι πσογίρκξι παοξυόμ ςχμ ρκατόμ. Ζ επαμαδιαμϊοτχρη ςξσ 

εγκιβχςιρμξϋ ςχμ αγχγόμ παοξυόμ ποξβλέπεςαι αμςίρςξιυη με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ πξσ 

πεοιεγοάτηκαμ ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ μόλξσ.  

 

Απϊ ςξ pillar διαμξμήπ 20 αμαυχοήρεχμ νεκιμξϋμ αμςίρςξιυα ξι αγχγξί παοξυόμ για ςξμ 

σπήμεμξ μόλξ. Ξι αγχγξί ξδεϋξσμ σπϊγεια με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ πξσ πεοιγοάτηκε για ςημ 

παοαλιακή ζόμη μέυοι ςξσ ρημείξσ ςηπ οίζαπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ. Ζ διατξοά ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή είμαι ϊςι η ϊδεσρη ατξοά δϋξ αγχγξϋπ εϋκαμπςξσπ Τ75 HDPE και ςξμ 

αγχγϊ ϋδοεσρηπ. Ξι δϋξ αγχγξί θα μεςατέοξσμ αμενάοςηςα ςα καλόδια ςξσ τχςιρμξϋ 

ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και ασςά ςηπ παοξυήπ οεϋμαςξπ ςχμ σπϊ ενσπηοέςηρη 

ρκατόμ. Ξι αγχγξί ξδεϋξσμ εμςϊπ ςηπ μέαπ αμχδξμήπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ. Ξι 

λεπςξμέοειεπ παοξσριάζξμςαι ρςα ςευμικά ρυέδια ςξσ έογξσ.  

Ρημειόμεςαι ϊςι ξ τχςιρμϊπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ θα είμαι διακοιςικϊπ και θα 

εναρταλιρςεί μέρχ μικοόμ πσογίρκχμ τχςιρμξϋ, αμςίρςξιυχμ με ασςόμ πξσ θα 

ςξπξθεςηθξϋμ για ςημ παοξυή οεϋμαςξπ και ϋδαςξπ για ςα ρκάτη ςηπ εγκαςάρςαρηπ. Ζ 

αματξοά ρςξμ ρσγκεκοιμέμξ ενξπλιρμϊ ακξλξσθεί ρςημ ρσμέυεια ςξσ παοϊμςξπ. 

 

έλξπ για ςημ καςαρκεσή ενσπηοέςηρηπ μικοόμ ρκατόμ ρςημ παοαλιακή ζόμη δεμ 

ποξβλέπεςαι καμία παοξυή για ςα ενσπηοεςξϋμεμα ρκάτη, καθόπ ξι θέρειπ ασςέπ 

θεχοξϋμςαι μη μϊμιμεπ και μϊμξ για μικοά διεουϊμεμα ρκάτη. Αμςίθεςα ποξβλέπεςαι 

τχςιρμϊπ ςηπ καςά ςιπ μσκςεοιμέπ όοεπ. Ξ ηλεκςοξτχςιρμϊπ ςηπ καςαρκεσήπ ασςήπ θα 

είμαι ρυεςικά διακοιςικϊπ, όρςε μα ςαιοιάζει απϊλσςα με ςξ υαοακςήοα ςηπ εγκαςάρςαρηπ 

και ςηπ παοαλίαπ. Όπχπ αματέοθηκε ποξβλέπεςαι ςξπξθέςηρη επιςξίυιχμ τχςιρςικόμ led 

μικοήπ τχςξβξλίαπ. Δμδεικςικά και μϊμξ ποξςείμεςαι η εγκαςάρςαρη τχςιρςικόμ ςϋπξσ 

COMBI LED LIGHTING ή ιρξδσμάμξσ. Ηα ςξπξθεςηθξϋμ 19ςεμάυια, αμά απξρςάρειπ 6,30μ. 

πεοίπξσ καςά μήκξπ ςηπ παραοέλαπ. ξ τχςιρςικϊ πξσ ποξςείμεςαι δίμεςαι ρςξ ακϊλξσθξ 

ρυήμα: 
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Ρυ. 7-1: Δμδεικςικϊ επιςξίυιξσ τχςιρςικξϋ ςϋπξσ Led 

 

Ιάθε ρες θα πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα: 

 

 4 x ρες 5-way two directional Combi LED deck lights. 

 5 x 316 stainless steel two directional Combi deck lights 

 1 x LED driver with AC/DC transformer  

 1 x IP56 weatherproof terminal enclosure (90mm x 190mm x 

 240mm) 

 Up to 12m long lead per Combi LED deck light 

 5 x Combi LED deck light fixing kits for concret 

 
Όπχπ αματέοθηκε ςα τχςιρςικά ςξπξθεςξϋμςαι ρςημ καςακϊοστη παοειά ςηπ ποξενξυήπ 

πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ ρκσοϊδεμα έδοαρηπ ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ. α τχςιρςικά 

ρσμδέξμςαι αμά πέμςε (5) με κξσςί μεςαρυημαςιρςή (ξι διαρςάρειπ ςξσ αματέοξμςαι 

αμχςέοχ). Δμςϊπ ςηπ ποξενξυήπ εκ ρκσοξδέμαςξπ ξδεϋει πέοαμ ςχμ καλχδίχμ ςχμ 

τχςιρςικόμ και ςξ κεμςοικϊ καλόδιξ πξσ έουεςαι απϊ ςξ κεμςοικϊ pillar ςχμ 20 

αμαυχοήρεχμ. α καλόδια ςξπξθεςξϋμςαι εμςϊπ εϋκαμπςξσ αγχγξϋ διπλξϋ δξμημέμξσ 

ςξιυόμαςξπ 2ηπ γεμιάπ απϊ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ πξλσαιθσλέμιξ (HDPE) και ερχςεοικϊ 

ξδηγϊ ϊδεσρηπ καλχδίχμ, Τ75. Ζ ρϋμδερη ςηπ παραοέλαπ με ςημ παοαλιακή ϊδεσρη ςχμ 

αγχγόμ παοξυόμ γίμεςαι μέρχ ςοιόμ τοεαςίχμ πξσ καςαρκεσάζξμςαι ρςημ πίρχ πλεσοά 

ρε θέρειπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςα ςευμικά ρυέδια ςηπ μελέςηπ. α τοεάςια 

καςαρκεσάζξμςαι με ερχςεοικέπ διαρςάρειπ 30υ30εκας. και καλϋμμαςα απϊ ελαςϊ 

υσςξρίδηοξ ενχςεοικόμ διαρςάρεχμ 400υ400mm, κλάρηπ Β125 ϊπχπ και ςα σπϊλξιπα 

καλϋμμαςα πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ εγκαςάρςαρη. 

 

Δγκαςάρςαρη Ύδοεσρηπ   

 

ξ δίκςσξ ϋδοεσρηπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ θα ενσπηοεςεί ςα ελλιμεμιζϊμεμα ρκάτη ςξσ 

ποξρήμεμξσ αλλά και ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ: 
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ξ κϋοια ρςξιυεία ςηπ εγκαςάρςαρηπ θα είμαι:  

- Τοεάςιξ ρϋμδερηπ με δίκςσξ ϋδοεσρηπ 

- Ιεμςοικϊ δίκςσξ ρχλημόρεχμ με αμςίρςξιυα τοεάςια  

- Δίκςσξ ρχλημόρεχμ ποξπ ςα πίλαο  

 

Ζ ϋδοεσρη ρςα ρκάτη θα γίμεςαι απϊ κιβόςια παοξυόμ - πσογίρκξσπ πξσ ςξ καθέμα θα 

τέοει 4 σδοασλικέπ παοξυέπ. Οοξβλέπεςαι η ςξπξθέςηρη ένι (6) ςεμαυίχμ ρςξμ σπήμεμξ 

μόλξ και ςοιόμ (3) ςεμαυίχμ ρςξμ ποξρήμεμξ μόλξ. Ξι ρχλήμεπ μεςατξοάπ ςξσ ϋδαςξπ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΠΔ-Υ) καςά DIN 16892-93 Τ18Υ3mm 

διαμέςοχμ 1/2", 3/4'' και 1''. Ζ ϊδεσρη ςχμ ρχλήμχμ ρςα παοαλιακά ςμήμαςα 

ποξβλέπεςαι με εγκιβχςιρμϊ ρε ρκσοϊδεμα C16/20, η διαμϊοτχρη ςηπ ξπξίαπ 

πεοιγοάτηκε για ςξσπ αγχγξϋπ ςηπ παοξυήπ οεϋμαςξπ.  

 
Πσογίρκξι Παοξυώμ και τχςιρμξύ 

 
α) Οσογίρκξι Οαοξυόμ (οεϋμαςξπ και ϋδαςξπ) 

Για ςημ παοξυή οεϋμαςξπ και μεοξϋ ρςα ρκάτη πξσ ενσπηοεςξϋμςαι ρςη λιμεμική 

εγκαςάρςαρη ποξβλέπεςαι η ςξπξθέςηρη πσογίρκχμ παοξυόμ. Ξι πσογίρκξι θα ποέπει μα 

διαθέςξσμ ISO καςαρκεσήπ και λειςξσογίαπ, με βαθμϊ ρςεγαμϊςηςαπ IP 66 χπ ποξπ ςημ 

ρκϊμη και ςξ μεοϊ για ςξ κιβόςιξ ςξσ πσογίρκξσ. Ηα τέοξσμ ρήμαμρη CE και θα 

ρσμμξοτόμξμςαι με ςξ ποϊςσπξ ΔΚΞ HD 384. Ηα είμαι καςαρκεσαρμέμξι απϊ σλικά ςα 

ξπξία εναρταλίζξσμ ςημ μηυαμική αμςξυή και ςημ αμςξυή ρε διάβοχρη ρςξ θαλάρριξ 

πεοιβάλλξμ, θα είμαι βιξμηυαμικξϋ ςϋπξσ και ϊυι ιδιξκαςαρκεσέπ και θα είμαι 

δξκιμαρμέμξι επιςσυόπ ρε άλλα λιμάμια ή μαοίμεπ.  

Ξι πσογίρκξι θα διαθέςξσμ ρϋρςημα ποξπληοχμήπ με κάοςεπ RFID πξλλαπλήπ υοήρηπ.  

Απϊ ςξσπ 9 πσογίρκξσπ πξσ ποϊκειςαι μα εγκαςαρςαθξϋμ ρςη λιμεμική εγκαςάρςαρη ξι 7 

ποξβλέπξμςαι για μξμξταρικϊ οεϋμα 16amp και 2 για 32amp. Οιξ αμαλσςικά 

ποξβλέπξμςαι ξι ενήπ απαιςήρειπ: 

  

 7 x πσογίρκξι ϋπξσ-Α με: 4 x 1-ταρικξϋπ οεσμαςξδϊςεπ 16amp και 4 x κοξσμξϋπ 

λήφηπ μεοξϋ 1/2”. Ξι πσογίρκξι θα πεοιλαμβάμξσμ ενξπλιρμϊ για ρϋρςημα 

ποξπληοχμήπ.  

 2 x πσογίρκξι ϋπξσ-Β με: 4 x 1-ταρικξϋπ οεσμαςξδϊςεπ 32amp και 4 x κοξσμξϋπ 

λήφηπ μεοξϋ 1/2”. Ξι πσογίρκξι θα πεοιλαμβάμξσμ ενξπλιρμϊ για ρϋρςημα 

ποξπληοχμήπ.  

Δν ασςόμ ρςξμ σπήμεμξ μόλξ ποξβλέπξμςαι 4 ςχμ 16amp και 2 ςχμ 32amp ποξβλέπξμςαι 

ρςξμ ποξρήμεμξ μόλξ και 3 ςχμ 16Amp ρςξμ σπήμεμξ μόλξ.  

 

Ξι οεσμαςξδϊςεπ θα είμαι βαθμξϋ ρςεγαμϊςηςαπ IP67 υχοίπ ςημ δσμαςϊςηςα μα κλειδόμξσμ 

με λξσκέςα. Ξι κοξσμξί λήφηπ μεοξϋ θα είμαι απϊ καςάλληλξ σλικϊ αμθεκςικϊ ρςξ 

διαβοχςικϊ πεοιβάλλξμ με δσμαςϊςηςα μα κλειδόμξσμ με λξσκέςα. 

ξ ϋφξπ ςχμ πσογίρκχμ θα είμαι 1000mm, ρσμ 175mm πξσ είμαι ςξ ϋφξπ ςξσ τχςιρςικξϋ 

ρόμαςξπ. ξ μέγιρςξ μήκξπ και πλάςξπ ρςημ βάρη είμαι 382.5mm και 262.5mm 

αμςίρςξιυα. Ρημειόμεςαι ϊςι ξι διαρςάρειπ ςχμ πσογίρκχμ δεμ είμαι δερμεσςικέπ αλλά 

εμδεικςικέπ (±20%) χπ ποξπ ςξμ ςϋπξ πξσ ςελικά θα εγκαςαρςαθεί. Ηα ποέπει ϊμχπ ξι 
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πσογίρκξι ςχμ παοξυόμ μα είμαι σφηλϊςεοξι απϊ ασςξϋπ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ μϊμξ 

χπ τχςιρςικά μέρα.  
 

Ρςημ κξοστή ςξσπ, ξι πσογίρκξι θα τέοξσμ τχςιρςικϊ ρόμα απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ 

σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ (high impact resistant polycarbonate photo-cell controlled 

LED illumination head), με αμςξυή ρςημ σπεοιόδη ακςιμξβξλία και άτλεκςξ (self 

extinguishing) με 10xλαμπςήοεπ LED, ιρυϋξπ 1-watt έκαρςξπ. Ζ ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ 

λαμπςήοχμ led ποξβλέπεςαι με υχοιρςξϋπ ακοξδέκςεπ πξσ θα είμαι ςξπξθεςημέμξι ρςξ 

ερχςεοικϊ ςξσ πσογίρκξσ μέρχ υχοιρςξϋ καλχδίξσ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ, ςξ ξπξίξ 

καςαλήγει ρε κεμςοικϊ διακϊπςη με τχςξκϋςςαοξ. Ξ πσογίρκξπ θα εδοάζεςαι πάμχ ρε 

βάρη απϊ καςάλληλξ σλικϊ σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ και εναιοεςική αμςξυή ρςημ 

σπεοιόδη ακςιμξβξλία και άτλεκςξ (self extinguishing). 
 

Ξι πσογίρκξι τχςιρμξϋ ποξβλέπξμςαι μϊμξ ρςξμ σπήμεμξ μόλξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ και 

ποξβλέπξμςαι με ϋφξπ 750mm (ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα αμχςέοχ ±20% σπϊ ςημ 

ποξωπϊθερη μα είμαι πιξ υαμηλξί απϊ ασςξϋπ ςχμ παοξυόμ). Ξι πσογίρκξι  θα είμαι 

καςαρκεσαρμέμξι απϊ καςάλληλξ σλικϊ σφηλήπ αμςξυήπ και με ασνημέμεπ αμςξυέπ ρςξ 

διαβοχςικϊ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ. Ηα διαθέςξσμ ρήμα CE, πιρςξπξιηςικϊ ISO και 

πιρςξπξιηςικά ρςεγαμϊςηςαπ IP6X, IPX5, & IPX6 δηλαδή IP66 για ςξ κιβόςιξ ςξσ 

πσογίρκξσ. Ξι πσογίρκξι θα εδοάζξμςαι πάμχ ρε βάρη απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ σφηλήπ 

μηυαμικήπ αμςξυήπ και εναιοεςική αμςξυή ρςημ σπεοιόδη ακςιμξβξλία και άτλεκςη. Ρςημ 

κξοστή ςξσ ξ πσογίρκξπ θα τέοει τχςιρςικϊ ρόμα απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ σφηλήπ 

μηυαμικήπ αμςξυήπ με εναιοεςική αμςξυή ρςημ σπεοιόδη ακςιμξβξλία και άτλεκςξ (self 

extinguishing), με 10 λαμπςήοεπ LED, ιρυϋξπ 1-watt έκαρςξπ. Ξι λαμπςήοεπ ςξσ 

τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ελέγυξμςαι απϊ τχςξκϋςςαοξ πξσ είμαι ςξπξθεςημέμξ ρςημ 

ενχςεοική επιτάμεια ςξσ πσογίρκξσ. 
 

έλξπ ρςημ παοξϋρα μελέςη ποξβλέπεςαι και η ποξμήθεια ςξσ καςάλληλξσ ενξπλιρμξϋ 

γοατείξσ για ςημ υοήρη ςχμ καοςόμ RFID και ςξσ ρσρςήμαςξπ ποξπληοχμήπ. Οιξ 

ρσγκεκοιμέμα πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια καςάλληληπ ρσρκεσήπ πξσ θα ρσμδέεςαι με 

ςξμ ηλεκςοξμικϊ σπξλξγιρςή ςξσ γοατείξσ ελέγυξσ ςξσ καςατσγίξσ, με καςάλληλξ 

λξγιρμικϊ μέρχ ςηπ ξπξίαπ θα γίμεςαι αμάγμχρη και εγγοατή ρςιπ κάοςεπ RFID ςχμ 

υοηρςόμ ςχμ ρκατόμ ςξσ καςατσγίξσ όρςε μα πιρςόμεςαι πεοιξδικά με υοήμαςα. Ρςξ 

πλαίριξ ασςϊ ποξβλέπεςαι και η ποξμήθεια επαματξοςιζϊμεμχμ - επαμεγγοάφιμχμ 

αμέπατχμ RFID ένσπμχμ ηλεκςοξμικόμ καοςόμ για ςη λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ 

ποξπληοχμήπ, ξι ξπξίεπ δεμ θα απξμαγμηςίζξμςαι και θα έυξσμ αμςξυή α) ρε ςσυϊμ 

βϋθιρη ρςξ μεοϊ (ςξ ηλεκςοξμικϊ κλειδί είμαι ρςεγαμά εγκιβχςιρμέμξ ρε πλαρςική κάοςα), 

και β) ρςιπ σφηλέπ θεομξκοαρίεπ πξσ αμαπςϋρρξμςαι καςά ςξσ θεοιμξϋπ μήμεπ. 

 

Ποέβεζα, 25-2-2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Σ..Ε. 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑΔ.Σ.Ε. 

 
 
 

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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