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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

α ποξςειμϊμεμα έογα ποξβλέπξμςαι με ρκξπϊ ςημ αμάςανη ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ 

καθξοίρθηκαμ απϊ ςημ ευμική Ξοιρςική Λελέςη ςξσ έογξ. Ξι ποξςειμϊμεμεπ παοεμβάρειπ 

ρσμξφίζξμςαι ρςιπ κάςχθι: 

 

1.1. Αμακαςαρκεσή ςηπ ενωςεοικήπ θωοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ 

ξ 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 διεϋθσμρη ςχμ ποξχθξϋμεμχμ ποξπ ςημ πεοιξυή 

κσμαςιρμόμ, δέυεςαι ςα μικοϊςεοα σδοξδσμαμικά τξοςία, εμό ςξ δεϋςεοξ ςα μεγαλϋςεοα.  

ξ ποόςξ ςμήμα υχοίζεςαι αμςίρςξιυα ρε πεοιρρϊςεοα επιμέοξσπ ςμήμαςα για ςξμ ίδιξ λϊγξ 

(μέγεθξπ εμέογειαπ). ξ ποόςξ εν ασςόμ είμαι ασςϊ πξσ εκςείμεςαι ρςξμ παοαλιακϊ υόοξ, 

με ςιπ διαςξμέπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε ασςϊ μα είμαι ξι Α1'-Α1' και ξι Α1''-Α1''. ξ ρσμξλικϊ 

μήκξπ ςξσ παοαλιακξϋ ςμήμαςξπ είμαι 26,0mπεοίπξσ.  

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

καςαλήγει ακοιβόπ ποιμ απϊ ςημ ρςοξτή ςηπ διεϋθσμρηπ ςξσ. ξ ςμήμα ασςϊ έυει μήκξπ 

68,80μ. πεοίπξσ και αμςιρςξιυεί ρςημ διαςξμέπ Α1-Α1, Α2-Α2 & Α3-Α3.  

Ρςημ ρσμέυεια ακξλξσθεί ςξ ςμήμα ςηπ ρςοξτήπ και ςξ παοάλληλξ ποξπ ςημ ακςή ςμήμα ςξσ 

έογξσ. Ιαι ςα δϋξ θεχοξϋμςαι και είμαι ςα πλέξμ επιβαοσμέμα απϊ ςημ άπξφη ςηπ έκθερηπ 

ςξσπ ρςημ κσμαςική εμέογεια. Ξι διαςξμέπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ ςμήμα ασςϊ είμαι ξι Β-Β & 

Β'-Β' και ξι Γ-Γ. 

Ξι εογαρίεπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςιπ διαςξμέπ ςξσ στιρςάμεμξσ έογξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ 

ρσμέυεια: 

Διατομές Α1΄-Α1΄ & Α1΄΄-Α1΄΄ 

Για ςημ επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςημ ςευμική μελέςη 

ποξβλέπεςαι η καςαρκεσή μικοξϋ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ - υαμηλήπ ρςέφηπ - πξσ θα 

εμπξδίζει ςημ ποξόθηρη ςϊρξ ςχμ αμαοοιυϊμεμχμ κσμαςιρμόμ ϊρξ και ςχμ ιζημάςχμ ποξπ 

ςημ πλεσοά ςξσ καςατσγίξσ. 

Δνχςεοικά ςξσ ςξιυίξσ θα διαμξοτχθεί μικοξϋ ρυεςικά μεγέθξσπ, ποαμέπ ποξρςαρίαπ απϊ 

τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ξι λίθξι πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα ποξέουξμςαι απϊ ασςξϋπ θα 

αοθξϋμ απϊ ςημ στιρςάμεμη θχοάκιρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ρςα διάτξοα ςμήμαςα ςξσ.  

Ξι αιοξϋμεμξι λίθξι δεμ πληοξϋμ ρςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςξσπ ςιπ ρσμήθχπ εταομξζϊμεμεπ 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ λίθχμ λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ ρςα λιμεμικά έογα.   
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Οαοά ςαϋςα και για λϊγξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ ςευμική μελέςη ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ςμήμα 

ςξσ έογξσ επιςοέπεςαι σπϊ ποξωπξθέρειπ η υοήρη επιλεγμέμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, βάρει 

ςχμ ποξδιαγοατόμ και ςχμ απαιςήρεχμ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ ςεϋυξπ ςχμ ςευμικόμ 

ποξδιαγοατόμ και ρςα σπϊλξιπα ςεϋυη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. Ξι διαςξμέπ πξσ 

ποξβλέπεςαι η υοήρη ςξσπ είμαι ασςέπ ςξσ παοϊμςξπ ςμήμαςξπ και η Α1-Α1, πξσ 

πεοιγοάτεςαι ρςημ ρσμέυεια ςξσ κεταλαίξσ.  

Ρσμξπςικά ξι λίθξι πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα βοίρκξμςαι ρςημ καλϋςεοη δσμαςή 

καςάρςαρη εκ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ αιοξϋμεμχμ – δηλαδή η ρϋρςαρη ςξσπ θα είμαι είςε 

αρβερςξλιθική είςε ςα ταιμϊμεμα απξράθοχρηπ ςηπ επιτάμειαπ ςξσπ θα είμαι πεοιξοιρμέμα. 

Δπιποϊρθεςα θα εμταμίζξσμ: 

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).  

Δτϊρξμ καςά ςημ κοίρη ςηπ Σπηοερίαπ ξι αιοξϋμεμξι λίθξι δεμ πληοξϋμ καμέμα απϊ ςα 

αμχςέοχ κοιςήοια, ασςξί θα ποέπει μα απξμακοϋμξμςαι απϊ ςξ έογξ και μα απξςίθεμςαι ρε 

θέρη πξσ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ Δπίβλεφη (εγγοάτχπ). Δτϊρξμ ξι λίθξι είμαι μεγάλξι ή 

πλακξειδξϋπ ρυήμαςξπ,  

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 πξσ ήδη αματέοθηκαμ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ασςξί πξσ θα 

επιλεγξϋμ χπ καςαλληλϊςεοξι είμαι μεγάλχμ διαρςάρεχμ (μεγαλϋςεοχμ απϊ ασςξϋπ πξσ 

απαιςξϋμςαι βάρει ςχμ διαρςάρεχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξσπ σπξλξγιρμξϋπ) θα ποέπει μα 

θοαϋξμςαι ρε μικοϊςεοα κλάρμαςα βάοξσπ 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. Toελάυιρςξ 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. 

Ζ κλίρη ςξσ ποαμξϋπ εκρκατήπ διαμξοτόμεςαι ίρη με 1V:2H. 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., για ςημ απξτσγή ςοασμαςιρμξϋ ςξσ απϊ ςξσπ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ζ εογαρία 

ασςή δεμ πληοόμεςαι ιδιαίςεοα καθόπ θεχοείςαι ϊςι έυει ρσμπεοιλητθεί αμηγμέμη ρςιπ 

ςιμέπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ για ςα γεχστάρμαςα και ςιπ λιθξοοιπέπ μικοήπ διαβάθμιρηπ 

(η εογαρία διάρςοχρηπ ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ λιθξοοιπόμ εκςελείςαι ρςημ νηοά και ϊυι ρςημ 

θάλαρρα ϊπχπ ρςα σπϊλξιπα ςμήμαςα ςξσ έογξσ).  

Ρςξ πέοαπ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ποξπ ςημ υεοραία ζόμη καςαρκεσάζεςαι ποξτσλακςήοιξ 

ςξιυίξ απϊ υσςϊ επί ςϊπξσ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C30/37, βάρει ςχμ 
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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 καςηγξοίαπ και 

ρσγκεκοιμέμα C20/25. Δπίρηπ ϊπχπ και 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 και διαμξοτόμεςαι απϊ δϋξ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

διαβάθμιρηπ. 

Ξ ποξτσλακςήοιξπ ςξίυξπ εδοάζεςαι επί ενιρχςικήπ θοασρςήπ ρςοόρηπ, ελάυιρςξσπ πάυξσπ 

10εκας. Σπϊ ςηπ ρςοόρηπ ασςήπ ποξβλέπεςαι διάρςοχρη μη σταμςξϋ γεχστάρμαςξπ 

βάοξσπ 300γο/ς.μ. ςξ ξπξίξ ρσμευίζεςαι σπϊ ςηπ ρςάθμηπ έδοαρηπ ςξσ ςξιυίξσ ρϋμτχμα με 

ςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ.     

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 

ποξβλέπεςαι και ρςιπ δϋξ διαςξμέπ πξσ πεοιγοάτηκαμ αμχςέοχ, ρςημ μεμ Α1’1-Α1’ μξμή 

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

Διατομές Α1-Α1 & Α2-Α2 & Α3-Α3 

Ξι διαςξμέπ ασςέπ εκςείμξμςαι πλέξμ ρςξμ θαλάρριξ υόοξ και ϊυι ρςημ παοαλιακή ζόμη 

ϊπχπ ξι δϋξ ποξηγξϋμεμεπ. Ρςαδιακά η κσμαςική εμέογεια πξσ καςαλήγει ρε ασςέπ 

ασνάμεςαι ρσγκοιςικά με ασςήμ ςχμ δϋξ ποξηγξϋμεμχμ διαςξμόμ. Για λϊγξσπ πξσ 

αματέοθηκαμ ρςημ διαςξμή Α1-Α1 και μόμο ποξβλέπεςαι υοήρη ςχμ αοθέμςχμ τσρικόμ 

ξγκξλίθχμ, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ αματέοθηκαμ αμχςέοχ ϊπχπ και ρςξ ςεϋυξπ ςχμ 

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςξσ έογξσ. Ρε ρυέρη με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ διαςξμέπ ςα αςξμικά 

βάοη ςχμ λίθχμ ρςημ Α1-Α1 ϊπχπ και ασςά ςχμ Α2-Α2 και Α3-Α3 ασνάμξμςαι ρε 3,0 έχπ 

5,0ςξμ. Ρςιπ διαςξμέπ Α2-Α2 & Α3-Α3, ϊπχπ αματέοθηκε υοηριμξπξιξϋμςαι τσρικξί 
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ξγκϊλιθξι ασβεστολιθικής διαβάθμισης και μόμο. 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 επιτρέπεται 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/mκαι 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 ποέπει μα εναοςηθεί 

απϊ ςξ είδξπ και ςημ διαβάθμιρηπ ςξσ σπξκείμεμξσ παοαμέμξμςξπ ςξσ αλλά και ασςξϋ 

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 μέρξ πάυξπ ςηπ ρςοόρηπ ασςήπ θα είμαι 60εκας. Ζ ρςοόρη θα διαμξοτχθεί 

επί ςχμ διαυχοιρςικόμ μέρχμ (γεχϋταρμα και γεόπλεγμα)ρςξ παοαμέμξμ ποαμέπ. 

Ρςξ κεκλιμέμξ ςμήμα ςξσ ποαμξϋπ δεμ ποξβλέπεςαι αμςίρςξιυη διαμϊοτχρη. Ρε 

πεοίπςχρη πξσ καςά ςημ άορη ςχμ παλαιόμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ απξκαλστθξϋμ λίθξι 

μικοήπ διαβάθμιρηπ (κάςχ 300υγο.) θα ποέπει μα εμημεοχθεί η Διεσθϋμξσρα ςξ έογξ 

Σπηοερία για ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Ρσρςήμεςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή η 
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διαμϊοτχρη ποϊρθεςηπ ρςοόρηπ τίλςοξσ (μξμή η διπλή αμάλξγα με ςημ διαβάθμιρη 

ςχμ παοαμεμξσρόμ διαβαθμίρεχμ). 

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. 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 

επιλεγξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 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 ρσμέυεια με 

δϋξ ρςοόρειπ θοασρςόμ σλικόμ 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). 
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Διατομές 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 μέαπ 

διαςξμήπ 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 υποχρεωτικά ασβεστολιθικής 

σύστασης, δάμειξι ή/και ξοιρμέμξι απϊ ςξσπ αοθέμςεππξσ 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.  

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 επιτρέπεται χρήση φ.ο 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.   
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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 

(1x 10cm) και ςέλξπ έγυσρη υσςξϋ ρκσοξδέμαςξπ πάυξσπ 20εκας. ποξπ διαμϊοτχρη 

ςχμ επιρςοόρεχμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ. Ξι επιρςοόρειπ ποξβλέπξμςαι # 131. 

 

Διατομή Γ-Γ  

Ζ ρσγκεκοιμέμη διαςξμή είμαι η ςελεσςαία απϊ ασςέπ ςξσ στιρςάμεμξσ μόλξσ πξσ 

απξκαθίρςαμςαι και ποξραομϊζξμςαι ρςιπ μέεπ απαιςήρειπ αλλά και ρςημ ποξβλεπϊμεμη 

επέκςαρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. 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 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 λίθχμ ρςημ σπήμεμη πλεσοά ςξσ έογξσ απξμακοϋμξμςαι πλήοχπ. 

Ξι τ.ξ. πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι αποκλειστικά ασβεστολιθικής προέλευσης και γεμικά 

ιρυϋξσμ ξι απαιςήρειπ πξσ πεοιγοάτηκαμ για ςιπ ποξηγξϋμεμεπ διαςξμέπ. 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, με ςιπ δερμεϋρειπ και απαιςήρειπ πξσ 

πεοιεγοάτηκαμ αμχςέοχ. Ζ ρςοόρη απξςελείςαι απϊ δϋξ λίθξσπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 
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καςηγξοίαπ, με ρσμξλικϊ πάυξπ 1,20μ. (πλημ ςηπ ρςέφηπ για ςημ πεοίπςχρη πξσ 

αματέοθηκε παοαπάμχ). Ζ ρςοόρη ςξσ τίλςοξσ καλϋπςει ϊλξ ςξμ παοαμέμξμςα 

πσοήμα ςηπ διαςξμήπ. 

iii. ξ πλάςξπ ςηπ ρςέφηπ ςηπ παοαμέμξσραπ καςαρκεσήπ θα διαμξοτχθεί αμάλξγα με ςξ 

βάθξπ ςηπ εκρκατήπ ςχμ ακαςάλληλχμ επιταμειακόμ σλικόμ. Hρςάθμη 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 x6,0 = 8,30m. Ξι 

διαρςάρειπ ςηπ ρςέφηπ ςηπ θχοάκιρηπ αλλά και ςξσ τίλςοξσ θεχοξϋμςαι δερμεσςικέπ 

για ςξμ Αμάδξυξ 

v. Διαμϊοτχρη ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ ςξσ πϊδα ποξβλέπεςαι και ρςημ διαςξμή Γ-Γ. Ζ 

ποξέλεσρη ςχμ λίθχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ διαμϊοτχρη ςηπ, ϊπχπ και ςα 

γεχμεςοικά υαοακςηοιρςικά ςηπ καςαρκεσήπ παοαμέμξσμ ίδια με ασςά ςηπ 

ποξηγξϋμεμηπ διαςξμήπ (λίθξι αςξμικξϋ βάοξσπ 2-3tons). Διατξοξπξίηρη 

ποξβλέπεςαι ρςημ ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ διαμξοτχμϊμεμξσ 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 

ελλιμεμιζϊμεμχμ ρκατόμ. 

 

1.2. 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.  



ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

    10 

 

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. Hρςοόρη 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. 

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.  
 

Διατομή Δ-Δ (ακρομώλιομώλου) 

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. Ρημειόμεςαι ϊςι η κλίρη ςχμ ποαμόμ ςηπ διαςξμήπ, 

ερχςεοικά και ενχςεοικά ρςημ κεταλή διαμξοτόμεςαι ίδια, λϊγχ ςχμ ιδιαίςεοχμ 

σδοξδσμαμικόμ ρσμθηκόμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ςμήμα.   

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 
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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. Hρςοόρη 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. 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 6τ.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 
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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 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 αμχρςικόμσπξ-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-ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΘΙΔΡΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ 
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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 

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.  

 

1.3. 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. Δπίρηπ ρςημ 

ερχςεοική πλεσοά ςξσ μόλξσ ποξβλέπεςαι η καςαρκεσή κοηπιδόμαςξπ βαοϋςηςαπ, πξσ θα 

παοέυει μέεπ θέρειπ ενσπηοέςηρηπ για ςα ποξρεγγίζξμςα ρςξ καςατϋγιξ ρκάτη. α 

κοηπιδόμαςα 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. πεοίπξσ. Ζ απξκαςάρςαρη ατξοά ρςιπ διαςξμέπ Σ-Σ Ζ-Ζ, Η-Η&Θ-Θ. 

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 
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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.Hρςοόρη 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 -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 μήκξπxϋφξπ)  
- 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 μήκξπxϋφξπ)  
- 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.)  
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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 μήκξπxϋφξπ)  
- 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. 

- 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 

επιποϊρθεςα ςξπξθέςηρη πλάκαπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ διαρςάρεχμ 1,5mx 2.45mx 

0.20m. Δνχςεοικά ςξ ποίρμα θχοακίζεςαι με λίθξσπ 100-100υγο. ϊπχπ και ρςημ 

διαςξμή Ρ-Ρ.  

 

Ξι σπϊλξιπεπ ςευμικέπ και καςαρκεσαρςικέπ λεπςξμέοειεπ ςχμ ρςηλόμ παοξσριάζξμςαι ρςα 

ςευμικά ρυέδια ςηπ μελέςηπ.  

 

1.4. Καςαρκεσή κλίμηπ καθέλκσρηπ / αμέλκσρηπ ρκατώμ 

Ζ κλίμη αμέλκσρηπ / καθέλκσρηπ ρκατόμ καςαρκεσάζεςαι ρςημ οίζα ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ 

και εκςείμεςαι μεοικόπ εμςϊπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ και μεοικόπ ειρέουεςαι 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 
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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. ημ εκρκατή 

ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ποίρμαςξπ απϊ λιθξοοιπέπ 0,5-100υγο., μέυοι ςιπ καςάλληλεπ 

ρςάθμεπ έδοαρηπ είςε ςχμ ρςηλόμ είςε ςξσ καςαρςοόμαςξπ ςηπ κλίμηπ. Οιξ αμαλσςικά ςξ 

καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι αουικά με λιθξοοιπέπ με καςάλληλη κλίρη ϊπχπ 

ποξέκσφε απϊ ςξμ ρυεδιαρμϊ ςηπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα 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 

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 με 25εκας. Ζ άμχ επιτάμεια 

ςξσπ διαμξοτόμεςαι αμςιξλιρθηοή με ειδικέπ ασλακόρειπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςα ρυέδια 

ςχμ νσλξςϋπχμ και ςχμ καςαρκεσαρςικόμ λεπςξμεοειόμ ςχμ πλακόμ, 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 

C25/30. 

Ρςoκαςόςαςξ 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 υσςϊ επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα 

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 με βάρη ςιπ διαρςάρειπ ςχμ πλακόμ.Hεπιπλέξσρα πλάκα διαμξοτόμεςαι για ςημ 

απξτσγή διατξοικόμ καθιζήρεχμ μεςανϋ ςηπ αμέμδξςηπ αμχδξμήπ και ςχμ ϊπιρθεμ ασςήπ 

επιυόρεχμ, αλλά και για πιξ ξμξιϊμξοτη καςαμξμή ςχμ αμαπςσρρξμέμχμ τξοςίχμ κιμηςόμ 

τξοςίχμ 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 
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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. 

 

 

1.5. Καςαρκεσή παοαλιακήπ καςαρκεσήπ με νύλιμξ deck (παραοέλαπ) ρςημ 

αμμώδη παοαλία για ςημ εναρτάλιρη μέωμ θέρεωμ ποξρωοιμήπ 

αγκσοξβξλίαπ ρκατώμ 

ξ έογξ παοέυει θέρειπ ποξρωοιμήπ ενσπηοέςηρηπ για ςα διεουϊμεμα ρκάτη, καθόπ επί 

ςηπ παραοέλλαπ θα ποξβλετθξϋμ ρημεία ποϊρδερηπ. Ξι λεπςξμέοειεπ ςξσπ 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 
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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 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 deckρε 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 deckσπϊ 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 καςηγξοίαπ6005–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 
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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. 

 

 

1.6. Υπξδξμή δικςύωμ 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: 

 

1.6.1 Τοπικές συμθήκες και δεδομέμα 

Παροχές - Απορροές - υμδέσεις με δίκτυα  

 
α. Ηλεκτροδότηση 

 

Ρςημ πεοιξυή ςξσ έογξσ, πξσ αμήκει ρςξμ Δήμξ Οοέβεζαπ, σπάουει δίκςσξ ΔΔΖ υαμηλήπ 

ςάρηπ απϊ ςξ ξπξίξ θα γίμει η ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ.  

 

β. Υδροδότηση  
 

Σπάουει δσμαςϊςηςα σδοξδϊςηρηπ μέρχ ςξσ σδοξδξςικξϋ δικςϋξσ ςξσ Δήμξσ Οοέβεζαπ. Δεμ 

αμαμέμξμςαι μεγάλεπ καςαμαλόρειπ και δεμ απαιςξϋμςαι ειδικέπ εγκαςαρςάρειπ.  

 

Καμομισμοί και Παραδοχές 

 
α. ΚαμομισμοΙ 

 

Ξ ρυεδιαρμϊπ ςχμ Ζ/Λ Δγκαςαρςάρεχμ βαρίζεςαι καςαουήμ ρςξσπ ιρυϋξμςεπ Δλλημικξϋπ 

Ιαμξμιρμξϋπ. Όπξσ ασςξί δεμ καλϋπςξσμ ςξ θέμα ή είμαι αμεπαοκείπ υοηριμξπξιξϋμςαι ξι 
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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 

 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. 

NewYork: VanNostrandReinhold 

 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. Παραδοχές 

 

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. 

 

 

1.6.2 Περιγραφή Η/Μ εγκαταστάσεωμ και δικτύωμ 

Η/Μ εγκαταστάσεις  

 

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.  
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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 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 pillar20 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 2ηπγεμιάπ 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 
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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 

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 19 ςεμάυια, αμά απξρςάρειπ 6,30μ. 

πεοίπξσ καςά μήκξπ ςηπ παραοέλαπ. ξ τχςιρςικϊ πξσ ποξςείμεςαι δίμεςαι ρςξ ακϊλξσθξ 

ρυήμα: 
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Ρυ. 1-1: 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 
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30υ30εκας. και καλϋμμαςα απϊ ελαςϊ υσςξρίδηοξ ενχςεοικόμ διαρςάρεχμ 400υ400mm, 

κλάρηπ Β125 ϊπχπ και ςα σπϊλξιπα καλϋμμαςα πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ εγκαςάρςαρη. 

 

 
 

Εγκατάσταση Ύδρευσης   

 

ξ δίκςσξ ϋδοεσρηπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ θα ενσπηοεςεί ςα ελλιμεμιζϊμεμα ρκάτη ςξσ 

ποξρήμεμξσ αλλά και ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ: 

 

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.  

 
Πυργίσκοι Παροχώμ και φωτισμού 

 
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 IP66 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 16Ampρςξμ σπήμεμξ μόλξ.  
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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 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-cellcontrolled 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. 

 

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. 

 

έλξπ θα ςξπξθεςηθξϋμ έμα τχςξηλεκςοικϊ κϋςςαοξ, καςάλληλξ για ασςϊμαςη ατή και 

ρβέρη ςξσ ξδικξϋ ηλεκςοξτχςιρμξϋ καθόπ έμαπ υοξμξδιακϊπςηπ δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ, 

με χοξλξγιακϊ μηυαμιρμϊ και με ετεδοία 12 χοόμ μέρα ρε πλαρςικϊ κιβόςιξ ρσμδεδεμέμξ 
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ρςξμ πίμακα και ρε καςάρςαρη πλήοξσπ λειςξσογίαπ για ςημ ατή και ρβέρη ξδικξϋ 

ηλεκςοξτχςιρμξϋ. 

 

Πρέβεζα, 25-2-2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
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