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ΣΛΖΛΑ  Α  - ΓΔΜΘΙΑ 

 

1. ΔΘΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΙΑΘ ΦΡΖΖ ΑΤΣΟΤ 

Ξ παοϊμ Τάκελξπ Αρτάλειαπ και Σγείαπ (Τ.Α.Σ.) ατξοά ρςα λιμεμικά έογα «ΒΔΚΣΘΩΖ 

ΙΑΘ ΔΙΤΓΦΡΟΜΘΛΟ ΑΚΘΔΤΣΘΙΟΤ ΙΑΣΑΥΤΓΘΟΤ ΛΤΣΘΙΑ Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ» και ατξοά ρςιπ 

εογαρίεπ Αμακαςαρκεσήπ ςηπ ενχςεοικήπ θχοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ και 

καςαρκεσή ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ, Δπέκςαρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, Δπέκςαρηπ& 

αμακαςαρκεσήπ σπήμεμξσ μόλξσ, Ιαςαρκεσήπ «νϋλιμηπ παραοέλαπ» ρςημ αμμόδη 

παοαλία για ςημ εναρτάλιρη μέχμ θέρεχμ ποξρχοιμήπ αγκσοξβξλίαπ ρκατόμ, 

Ιαςαρκεσήπ κλίμηπ αμέλκσρηπ/καθέλκσρηπ μικοόμ ρκατόμ κξμςά ρςη οίζα ςξσ 

σπήμεμξσ μόλξσ και εογαρίεπ Ζ/Λ δικςϋχμ και ενξπλιρμϊπ. 

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. 

 

2. ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΤΥΘΣΑΛΔΜΖ ΙΑΣΑΣΑΖΚΘΛΔΜΑ - ΠΡΟΒΚΖΛΑΣΑ 

Ξ Λϋςικαπ είμαι έμαπ παοάλιξπ ξικιρμϊπ ρςιπ μϊςεπ δσςικέπ ακςέπ ςξσ Μ. Οοέβεζαπ και 

απξςελεί ςξ μξςιϊςεοξ καςατϋγιξ ςηπ πεοιξυήπ εμδιατέοξμςξπ. Υαοακςηοιρςικϊ ςξσ είμαι 

η γειςμίαρη με ςημ πϊλη ςηπ Οοέβεζαπ, ϊπξσ απέυει 7υλμ πεοίπξσ ξδική απϊρςαρη 

καθόπ επίρηπ και η γειςμίαρή ςξσ με ςξ αεοξδοϊμιξ ςξσ Ακςίξσ, πξσ απέυει ξδική 

απϊρςαρη 14υλμ 

ξ καςατϋγιξ ενσπηοεςεί 35 αλιεσςικά ρκάτη (επαγγελμαςικά και μη) και μικοά ρκάτη 

αμαφσυήπ ςη θεοιμή πεοίξδξ. 

ξ καςατϋγιξ ςξσ Λϋςικα έυει μικοή δσμαςϊςηςα ενσπηοέςηρηπ και μϊμξ σπϊ ςημ ρκέπη 

ςξσ στιρςάμεμξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, με μικοά λειςξσογικά βάθη ρε ϊςι ατξοά ρςξ 

κοηπίδχμα καθόπ και με ποξβλήμαςα ελλιμεμιρμξϋ ςξ υειμόμα ρε πεοιϊδξσπ πμξήπ 

ιρυσοόμ αμέμχμ και ςχμ  εν΄ασςόμ δημιξσογξϋμεμχμ κσμαςιρμόμ πξσ ποξρβάλλξσμ 

ςημ πεοιξυή. Ρε ασςϊ ρσμςελεί η ρυεςικά υαμηλή ρςέφη ςηπ ποξρήμεμηπ θχοάκιρηπ. 

Οαοϊλα ασςά, σπάουει κίμηρη ςξσοιρςικόμ ρκατόμ ςη θεοιμή πεοίξδξ.  

α ποξβλήμαςα ςξσ καςατσγίξσ ςευμικά και μη, πξσ ποέπει μα αμςιμεςχπιρθξϋμ είμαι: 

ςξ διεσοσμέμξ πλάςξπ ειρϊδξσ, η υαμηλή ρςέφη ςχμ στιρςάμεμχμ καςαρκεσόμ και η 

σπεοπήδηρη ςχμ κσμαςιρμόμ, ξι σπξρκατέπ και ζημιέπ ρςξ ποξπ ςημ κεταλή ςμήμα ςξσ 
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ποξρήμεμξσ μόλξσ, απξδϊμηρη διαςξμήπ και καθίζηρη σπήμεμξσ μόλξσ, ξι 

ποξραμμόρειπ ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ λιμεμξλεκάμηπ και ςα κοηπιδόμαςα μικοξϋ χτέλιμξσ 

βάθξσπ και λϊγχ ποξραμμόρεχμ. 

ξ καςατϋγιξ Λϋςικα, 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. Ρκξπϊπ ςξσ έογξσ ήςαμ η 

ενσπηοέςηρη ςξσ ρημαμςικξϋ αοιθμξϋ αλιεσςικόμ και ςξσοιρςικόμ ρκατόμ ςηπ 

πεοιξυήπ, ςα ξπξία δεμ είυαμ μέυοι ςξ υοξμικϊ ρημείξ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ δσμαςϊςηςα 

ελλιμεμιρμξϋ ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή ςξσ μξμξϋ, εμό παοάλληλα θεχοείςξ χπ ρημαμςικϊ 

έογξ σπξδξμήπ για ςημ εσοϋςεοη ςξσοιρςική αμάπςσνη και ςημ αϋνηρη ςξσ ειρξδήμαςξπ 

ςχμ καςξίκχμ ςηπ πεοιξυήπ. 

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 
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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 

αμςικαςάρςαρηπ, εμό η βάρη έδοαρηπ ςξσ θα αμςικαςαρςαθεί καθόπ θα ποέπει μα 

ςξπξθεςηθεί επί ςξσ μέξσ ακοξμχλίξσ. 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. 

α ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζει ςξ καςατϋγιξ είμαι ςα ενήπ: 

Α. Διεσοσμέμξ πλάςξπ ειρϊδξσ  

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 απϊ 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 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. Οοξρήμεμξπ Λόλξπ - Υαμηλή ρςέφη στιρςάμεμχμ καςαρκεσόμ – Σπεοπήδηρη 

Ζ θχοάκιρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ βοίρκεςαι ρε ρςαδιακή απξδϊμηρη. α 

υαοακςηοιρςικά ςξσ είμαι ςέςξια πξσ δεμ ποξρςαςεϋξσμ ςα ελλιμεμιζϊμεμα ρκάτη απϊ 

ςημ σπεοπήδηρη ςχμ κσμαςιρμόμ. Ζ καςάρςαρη ςξσ θα βαίμει ποξξδεσςικά ποξπ ςημ 

καςάοοεσρη ςηπ διαςξμήπ ρσμξλικά ή καςά ςϊπξσπ. 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 
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είμαι μεγάλη και ρε αοκεςά ρημεία έυξσμ διαμξοτχθεί ζόμεπ επί ςχμ υεοραίχμ υόοχμ 

ςξσ καςατσγίξσ ρςοχμέμεπ με άμμξ και τϋκια.  

Γ. Σπήμεμξπ μόλξπ 

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. Οοξραμμόρειπ ρςξ ερχςεοικϊ 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. Σπξδξμέπ Δνσπηοέςηρηπ Υοηρςόμ  

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 τχςιρμξϋ ςηπ καθόπ ποϊκειςαι για διεουϊμεμα μικοά ρκάτη 

και τξσρκχςά πξσ δεμ παοαμέμξσμ ρςημ λιμεμική εγκαςάρςαρη επί μακοό.   

 

Ξι μελέςεπ, εμέογειεπ και πξοεία αδειξδϊςηρηπ ςξσ έογξσ πεοιγοάτεςαι ακξλξϋθχπ: 

Ρςα πλαίρια ςηπ αμαβάθμιρηπ και βελςίχρηπ ςξσ καςατσγίξσ έυξσμ γίμει με εσθϋμη ςηπ 

Δ/μρηπ ΔΔ ςηπ ΟΔ Οοέβεζαπ, πξσ λειςξσογεί χπ επιρπεϋδχμ τξοέαπ, ξι ακϊλξσθεπ 

μελέςεπ/εμέογειεπ: 

Α) ξπξγοατική - Βσθξμεςοική απξςϋπχρη 

Aμαλσςικϊ βσθξμεςοικϊ διάγοαμμα ςηπ θαλάρριαπ πεοιξυήπ ςξσ καςατσγίξσ και ςηπ 

εσοϋςεοηπ ασςξϋ πεοιξυήπ, ϊπχπ και ςξπξγοατικήπ απξςϋπχρηπ ςηπ πεοιξυήπ ςχμ 

λιμεμικόμ εγκαςαρςάρεχμ ςξσ καςατσγίξσ, ςϊρξ για ςημ πληοϊςηςα ςξσ τακέλξσ 

μξμιμξπξίηρηπ ςχμ έογχμ ϊρξ και για ςημ ςευμική ποϊςαρη βελςίχρηπ και αμαβάθμιρηπ 

ςξσ καςατσγίξσ. 

Β)ευμικϊπ Τάκελξπ Μξμιμξπξίηρηπ Έογξσ 
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Ρκξπϊπ ςηπ διαδικαρίαπ μξμιμξπξίηρηπ πξσ ακξλξσθήθηκε, είμαι μα καςαρςεί ςξ 

στιρςάμεμξ αλιεσςικϊ καςατϋγιξ Λϋςικα μϊμιμξ, ποξκειμέμξσ μα μελεςηθξϋμ πεοαιςέοχ 

και μα ξλξκληοχθξϋμ, μικοά ρσμπληοχμαςικά έογα βελςίχρηπ και αμαβάθμιρήπ ςξσ, 

ποξραομξρμέμα ρςημ κλίμακα ςξσ στιρςάμεμξσ έογξσ, ςα ξπξία απξρκξπξϋμ ςϊρξ ρςημ 

επάοκεια – αρτάλεια ελλιμεμιρμξϋ ρςξσπ βαρικξϋπ ςξσ υοήρςεπ, ϊρξ και ρςημ βελςίχρη 

ςηπ  λειςξσογικϊςηςάπ ςξσ. 

Γ) ευμική Οοξμελέςη Έογχμ βελςίχρηπ ςηπ αρτάλειαπ και λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ 

καςατσγίξσ για ςημ μεςαςοξπή ςξσ ρε ξογαμχμέμξ καςατϋγιξ πξσ μα μπξοεί μα 

ενσπηοεςεί και ςημ μικςή υοήρη ήςξι και ρκάτη αμαφσυήπ ιδιαίςεοα καςά ςημ θεοιμή 

πεοίξδξ. Ζ ςευμική μελέςη έυει εκπξμηθεί ρε επίπεδξ ποξμελέςηπ, αμςιμεςχπίζει ςα 

ςευμικά ποξβλήμαςα ςξσ καςατσγίξσ και πεοιλαμβάμει απξκαςάρςαρη ςηπ θχοάκιρηπ 

ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, επέκςαρη ασςξϋ και καςαρκεσή ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ, 

απξκαςάρςαρη διαςξμήπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ, επέκςαρη ςξσ σπήμεμξσ και ερχςεοική 

κοηπίδχρη ασςξϋ, καςαρκεσή νϋλιμηπ παραοέλαπ ρςημ αμμόδη παοαλία ςξσ 

καςατσγίξσ για ςημ εναρτάλιρη μέχμ θέρεχμ ποξρχοιμήπ αγκσοξβξλίαπ ρκατόμ.  

Δ)  Ακςξμηυαμική μελέςη με υοήρη αοιθμηςικξϋ ξμξιόμαςξπ για ςημ διεοεϋμηρη ςηπ 

κίμηρηπ ςχμ ιζημάςχμ ποξ και μεςά ςηπ καςαρκεσήπ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ έογχμ και ςχμ 

πιθαμόμ επιπςόρεχμ πξσ θα έυξσμ ρςημ στιρςάμεμη ακςξγοαμμή με ρκξπϊ ςξμ καςά ςξ 

δσμαςϊ πεοιξοιρμϊ ςξσπ. Ζ μελέςη ενεςάζει και ςημ ξοθϊςηςα ςχμ ρυεδιαρςικόμ 

ποξςάρεχμ όρςε μα διακξπξϋμ ξι ποξραμμόρειπ ςηπ λιμεμξλεκάμηπ ςξσ καςατσγίξσ. Ζ 

ακςξμηυαμική μελέςη θεχοήθηκε απϊ ςημ Δ/μρη ευμικόμ Έογχμ ςηπ Οεοιτεοειακήπ 

Δμϊςηςαπ Οοέβεζαπ και ρσμξδεϋει ςημ Λελέςη Οεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ για ςα 

στιρςάμεμα και ποξςειμϊμεμα έογα καςατσγίξσ Λϋςικα.  

Δ) Λελέςη Οεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ (ΛΟΔ). Ζ Λελέςη πεοιλαμβάμει ςημ 

πεοιβαλλξμςική διεοεϋμηρη ϊλξσ ςξσ καςατσγίξσ και ςχμ ποξςάρεχμ βελςίχρηπ ςηπ 

αρτάλειαπ και λειςξσογικϊςηςάπ ςξσ. Οεοιλαμβάμει δε ϊλα ςα ρσμπεοάρμαςα ςηπ 

Ακςξμηυαμικήπ μελέςηπ πξσ εκπξμήθηκε για ςημ διεοεϋμηρη ςηπ κίμηρηπ ςχμ ιζημάςχμ 

ποξ και μεςά ςηπ καςαρκεσήπ ςχμ έογχμ. Ζ ΛΟΔ ςχμ έογχμ, θεχοήθηκε απϊ ςημ Δ/μρη 

ευμικόμ Έογχμ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Οοέβεζαπ, σπξβλήθηκε αομξδίχπ και 

βάρει ασςήπ εκδϊθηκαμ ξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι ςξσ έογξσ. 

Ρ) Ξοιρςική μελέςη λιμεμικόμ έογχμ και Ζ/Λ εγκαςαρςάρεχμ 

Οεοιλαμβάμει ςξμ ξοιρςικϊ ρυεδιαρμϊ και διάςανη ςημ διάςανη ςχμ ποξςειμϊμεμχμ 

έογχμ, με βάρη ςα απξςελέρμαςα και ςιπ ϊπξιεπ ρσμπληοόρειπ και επικαιοξπξίηρη απϊ 

ςημ αδειξδϊςηρη ςχμ μελεςόμ ςξσ Α’ Ρςαδίξσ. 

Ρςημ ξοιρςική μελέςη, μεςά απϊ ςημ εκςέλερη γεχςευμικήπ έοεσμαπ, μελεςήθηκαμ 

διενξδικϊςεοα ςα ποξςειμϊμεμα έογα απϊ ςημ ποξμελέςη ςξσ έογξσ: 

Ρ1) Έλεγυξπ - επιβεβαίχρη ςχμ στιρςάμεμχμ σπξλξγιρμόμ και ρσγκεκοιμέμα: 

 Ισμαςικϊ κλίμα ρςημ θαλάρρια ζόμη πξσ ποϊκειςαι μα καςαρκεσαρθξϋμ ςα έογα 

 Διαρςαριξλϊγηρη ποξςειμϊμεμχμ διαςξμόμ έογχμ 

 Διαρςαριξλϊγηρη κοηπιδξςξίυχμ ενσπηοέςηρηπ ρκατόμ 
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Ρ2) Μέξι Σπξλξγιρμξί 

 Λελέςη θεμελίχρηπ ποξςειμϊμεμχμ έογχμ, ρςημ ξπξία ελητθηραμ σπϊφη ςα 

απξςελέρμαςα ςηπ γεχςευμικήπ έοεσμαπ 

Ε) Ρϋμςανη ςεσυόμ δημξποάςηρηπ & ΡΑΣ ΤΑΣ 

Ρϋμςανη ςχμ ςεσυόμ δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ πξσ πεοιλαμβάμξσμ: 

• ςευμική πεοιγοατή 

• ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ 

• ςιμξλϊγιξ μελέςηπ 

• ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ 

• ποξωπξλξγιρμϊ μελέςηπ 

• διακήοσνη δημξποαρίαπ 

Ζ) Ρϋμςανη Ρυεδίξσ και Τακέλξσ Αρτάλειαπ & Σγείαπ (ΡΑΣ- ΤΑΣ) 

 

Ρε ϊςι ατξοά ρςημ πξοεία ςηπ διαδικαρίαπ μξμιμξπξίηρηπ, έυξσμ εναρταλιρθεί ϊλεπ ξι 

κας΄ αουήμ ρϋμτχμεπ γμόμεπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ τξοείπ πξσ γμχμξδξςξϋμ και έυει 

ξλξκληοχθεί. Ξλξκληοόθηκε η διαδικαρία ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ αδειξδϊςηρηπ 

στιρςάμεμχμ και ποξςειμϊμεμχμ έογχμ και εκδϊθηκαμ ξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι ςξσ 

έογξσ (τάρη καςαρκεσήπ και τάρη λειςξσογία ρςημ πλήοη αμάπςσνη ςξσ καςατσγίξσ.  

Ρε ϊςι ατξοά ρςημ πξοεία ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ αδειξδϊςηρηπ, ξ Τάκελξπ ςηπ ΛΟΔ ςχμ 

έογχμ θεχοήθηκε απϊ ςημ Δ/μρη ευμικόμ Έογχμ ΟΔ Οοέβεζαπ και ποξχθήθηκε ρςημ 

αομϊδια Οεοιβαλλξμςική Αουή (Ο.Α.), ήςξι ρςημ ΟΔΥΩΡ ςηπ αομϊδιαπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Οεοιτέοειαπ Ζπείοξσ. Ζ Οεοιβαλλξμςική Αουή ποξόθηρε ςξμ Τάκελξ ρςημ 

αομϊδια Δπιςοξπή Ρυεδιαρμξϋ και Αμάπςσνηπ Κιμέμχμ (ΔΡΑΚ). α έογα ςξσ Λϋςικα 

ςέθηκαμ ποξπ ρσζήςηρη ρςημ ΔΡΑΚ ρςημ 68η/31-5-2017 ρσμεδοίαρή ςηπ. Λε ςημ 

απϊταρη ΔΡΑΚ 68/04/31-5-2017, ζηςήθηκε πεοαιςέοχ διεοεϋμηρη, ήςξι πιθαμϊςηςα 

καςαρκεσήπ και εμϊπ απξρπαρμέμξσ κσμαςξθοαϋρςη ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί 

διάβοχρη ςηπ βξοειξαμαςξλικήπ ακςήπ ςξσ καςατσγίξσ μεςά απϊ παοακξλξϋθηρή ςηπ 

“monitoring”, για ςξσλάυιρςξμ μία δι-εςία λειςξσογίαπ ςξσ καςατσγίξσ ρςημ πλήοη 

αμάπςσνή ςξσ με ςα ποξςειμϊμεμα έογα.   

ξ έογξ ασςϊ (απξρπαρμέμξπ κσμαςξθοαϋρςηπ παοάλληλξπ ρςημ βξοειξαμαςξλική ακςή 

ςξσ καςατσγίξσ), είμαι έογξ Β΄Τάρηπ μελεςήθηκε και εμρχμαςόθηκε χπ 

ρσμπληοχμαςικϊ ςηπ ςευμικήπ ποϊςαρηπ, η καςαρκεσή ςξσ ϊμχπ θα γίμει ετϊρξμ 

ποξκϋφει διάβοχρη ή σπξυόοηρη ςηπ βξοειξαμαςξλικήπ ακςήπ (αουή παοαλίαπ 

Λξμξλιθίξσ), μεςά ςημ διεςή παοακξλξϋθηρή ςηπ. Ζ παοακξλξϋθηρη θα γίμει με εσθϋμη 

ςηπ Δ/μρηπ ευμικόμ Έογχμ ςηπ ΟΔ Οοέβεζαπ. Ζ καςαρκεσή ςξσ κσμαςξθοαϋρςη πξσ 

μελεςήθηκε χπ έογξ δεϋςεοηπ τάρηπ ετϊρξμ απαιςηθεί απϊ ςημ παοακξλξϋθηρη, 

απξςελεί ρσμπληοχμαςικϊ ρςξιυείξ ςηπ ςευμικήπ ποϊςαρηπ και ςηπ ΛΟΔ, ρσζηςήθηκε εκ 
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μέξσ χπ θέμα ρςημ επϊμεμη ρσμεδοίαρη ςηπ ΔΡΑΚ και πήοε θεςική γμχμξδϊςηρη – 

απϊταρη ΔΡΑΚ 69η ρσμεδοίαρη. 

 

3. ΠΡΟΣΔΘΜΟΛΔΜΑ ΔΡΓΑ – ΣΟΘΦΔΘΑ ΓΔΜΘΙΟΤ ΦΔΔΘΑΛΟΤ 

α έογα για ςα ξπξία ρσμςάρρεςαι ςξ παοϊμ Τακέλξσ Αρτάλειαπ και Σγείαπ Τ.Α.Σ. 

ποϊκειςαι μα απξςελέρξσμ αμςικείμεμξ μιαπ εογξλαβίαπ και ατξοξϋμ: 

α. Αμακαςαρκεσή ςηπ ενωςεοικήπ θωοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ αμακαςαρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ατξοά ρςξ στιρςάμεμξ ςμήμα ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ 

και ατξοά ρςημ άορη ςχμ στιρςάμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και ρςημ διαμϊοτχρη ςηπ 

διαςξμήπ ςηπ θχοάκιρηπ με ξοθή διαρςοχμάςχρη ρςοόρεχμ τίλςοξσ και ενχςεοικήπ 

ποξρςαρίαπ. Οαοάλληλα ποξβλέπεςαι μεοική καθαίοερη ςχμ ποξπ ςα αμξιυςά 

ρκσοξδεμάςχμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ ατεμϊπ μεμ για ςημ απξκαςάρςαρη πιθαμόμ 

σπξρκατόμ ατεςέοξσ δε για ςημ καςαρκεσή μέξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ καςάλληληπ 

ρςέφηπ. Δπιποϊρθεςα ποξβλέπεςαι η διαμϊοτχρη καςάλληληπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςχμ 

διαςξμόμ είςε με ςξ μεοικϊ εγκιβχςιρμϊ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ ρςξμ στιρςάμεμξ 

πσθμέμα είςε με ςημ καςαρκεσή ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ απϊ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ 

λίθξσπ και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ξι διαςξμέπ διαμξοτόμξμςαι με ασνημέμη ρςάθμη 

ρςέφηπ χπ ποξπ ςημ στιρςάμεμη, πξσ ρςαδιακά ασνάμεςαι απϊ ςημ γέμερη ςξσ μόλξσ 

ποξπ ςα αμξιυςά. Ασνάμξμςαι ςϊρξ η ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ςξιυίξσ ϊρξ και ασςή ςηπ 

ρςοόρηπ θχοάκιρηπ, με ςημ ςελεσςαία μα είμαι πάμςξςε λίγξ σφηλϊςεοη απϊ ςημ 

αμςίρςξιυη ςξσ ςξιυίξσ. Ζ κλίρη ςχμ ποαμόμ ποξρςαρίαπ διαμξοτόμεςαι ήπια καθ’ ϊλξ 

ςξ μήκξπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ και ίρη με 2H:1V. 

Ρςιπ σπϊ απξκαςάρςαρη διαςξμέπ πέοαμ ςξσ εγκάοριξσ και ςξσ παοάλληλξσ ποξπ ςημ 

ακςή θαλάρριξσ ςμήμαςξπ, πεοιλαμβάμεςαι και μικοϊ στιρςάμεμξ ςμήμα επί ςηπ 

παοαλιακήπ ζόμηπ ςξ ξπξίξ εμιρυϋεςαι με καςαρκεσή ενχςεοικήπ θχοάκιρηπ και μικοξϋ 

ποξτσλακςήοιξσ ςξίυξσ.  

Για ςημ καςαρκεσή ςχμ μέχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι υοήρη αρβερςξλιθικήπ 

υοήρηπ λίθχμ και τσρικόμ ξγκξλίθχμ ποξέλεσρηπ λαςξμείξσ. Ξι στιρςάμεμξι λίθξι ςηπ 

θχοάκιρηπ ρςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςξσπ απξκλίμξσμ απϊ ςιπ ποξδιαγοατέπ υοήρηπ ςχμ 

λιμεμικόμ έογχμ. Για ςημ απξκαςάρςαρη θα υοηριμξπξιηθξϋμ λίθξι λαςξμικήπ 

ποξέλεσρηπ και πξρξρςϊ ςχμ στιρςάμεμχμ πξσ είςε είμαι αρβερςξλιθικήπ υοήρηπ και 

πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ διαβάθμιρηπ ςηπ μελέςηπ είςε ρε ρσγκεκοιμέμεπ διαςξμέπ πξσ η 

κσμαςική εμέογεια είμαι υαμηλή μέοξπ ςχμ απξκλιμϊμςχμ ποξδιαγοατόμ στιρςάμεμξσπ. 

Ξι ςελεσςαίξι θα υοηριμξπξιηθξϋμ μϊμξ για ςημ εμίρυσρη ςξσ υεοραίξσ ςμήμαςξπ ςχμ 

διαςξμόμ ςξσ έογξσ, και ρςα ποόςα μέςοα ςηπ γέμερηπ ςξσ μόλξσ. Ρε καμέμα άλλξ 

ρημείξ ςξσ έογξσ δεμ επιςοέπεςαι υοήρη λίθχμ ξπξιαρδήπξςε ποξέλεσρηπ πλημ 

αρβερςξλιθικόμ.  
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β. Δπέκςαρη ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ επέκςαρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ έυει μήκξπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 80μ. πεοίπξσ, εκ ςχμ 

ξπξίχμ ςα ποόςα 55,0μ. ρςημ διεϋθσμρη ςξσ στιρςάμεμξσ κοηπιδόμαςξπ, εμό ρςημ 

ρσμέυεια ςξ μέξ ςμήμα ςξσ μόλξσ ρςοέτει ςξ ακοξμόλιξ ςξσ ποξπ ςα Α-ΜΑ καςά 25μ. Ζ 

διαςξμή ςξσ μέξσ ςμήμαςξπ καςαρκεσάζεςαι εν ξλξκλήοξσ απϊ λιθξοοιπέπ, λίθξσπ και 

τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ.  

Ζ διαςξμή ςηπ επέκςαρηπ ςξσ έογξσ καςαρκεσάζεςαι με ρςάθμη ρςέφηπ ρςα +4,35μ., η 

ξπξία σπξβιβάζεςαι ρςα +3,75μ., ρςημ πεοιξυή ςξσ ακοξμχλίξσ ςξσ μόλξσ. Ζ κλίρη ςχμ 

ποαμόμ θχοάκιρηπ ρςημ ενχςεοική πλεσοά ςξσ έογξσ διαμξοτόμεςαι ίρη με 2H:1Vεμό 

ρςημ σπήμεμη με 3H:2V. Ρςξ ακοξμόλιξ ςξσ έογξσ διαμξοτόμεςαι ηπιϊςεοη και ίρη με 

2,5Ζ:1Vκαι ρςιπ δϋξ πλεσοέπ ςξσ έογξσ. Ξι μέεπ διαςξμέπ καςαρκεσάζξμςαι ρσμξπςικά 

χπ ακξλξϋθχπ: 

Γεμική εκρκατή ςξσ θαλάρριξσ πσθμέμα ρςα -5,70μ. ρςξ κσοίχπ ρόμα ςηπ καςαρκεσήπ 

και ρςα -6,40μ. ρςημ πεοιξυή ςξσ πξδϊπ ςξσ έογξσ, 

Διάρςοχρη ενσγιαμςικήπ ρςοόρηπ αμμξυαλίκξσ διαβαθμιρμέμξσ, πάυξσπ 60,0εκας., 

Διάρςοχρη ρςοόρηπ θεμελίχρηπ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg, πάυξσπ επίρηπ 

60,0εκας., 

Ιαςαρκεσή πσοήμα διαςξμήπ ςξσ μόλξσ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg., μέυοι ςημ 

ρςάθμη +0,40μ., 

Διαμϊοτχρη ρςοόρηπ τίλςοξσ απϊ λίθξσπ διαβάθμιρηπ 400 έχπ 800kg, 

Διαμϊοτχρη ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ απϊ λίθξσπ αςξμικξϋ βάοξσπ 2,0-

3,0tons,πάυξσπ 1,90μ. και ρςέφηπ ρςημ ρςάθμη -4,50μ. 

Διαμϊοτχρη ρςοόρηπ θχοάκιρηπ απϊ τ.ξ. αςξμικξϋ βάοξσπ 5,0-9,0ςξμ., με ελάυιρςξ 

πάυξπ ρςοόρηπ ρςα 2,75μ. και ελάυιρςξ πλάςξπ ρςέφηπ ίρξ με 5,50μ. 

γ. Δπέκςαρη & αμακαςαρκεσή σπήμεμξσ μώλξσ 

Αμαβάθμιρη και επιρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ καθ’ ϊλξ ςξ στιρςάμεμξ 

ςμήμα ςξσ, με άορη ςχμ παλαιόμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και λιθξοοιπόμ, ρςιπ καςάλληλεπ 

ρςάθμεπ ρϋμτχμα με ςη μελέςη, και εκ μέξσ διαμϊοτχρη ςξσπ με ξοθή διαρςοχμάςχρη 

τίλςοξσ και θχοάκιρηπ. Όπιρθεμ ςηπ μέαπ θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι ποξτσλακςήοιξ 

ςξιυίξ απϊ υσςϊ επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα C30/37. Οέοαμ ςηπ θχοάκιρηπ ρςημ ερχςεοική 

πλεσοά ςξσ σπήμεμξσ ποξβλέπεςαι καςαρκεσή κοηπιδχμάςχμ βαοϋςηςαπ με χτέλιμα 

βάθη ρςα -2,60μ., -1,90μ. και -1,0μ. α κοηπιδόμαςα καςαρκεσάζξμςαι με ρςήλεπ 

επάλληλχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ απϊ ρκσοϊδεμα C16/20 και υσςή 

επιςϊπξσ αμχδξμή C25/30.Hρςοόρη θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι απϊ λίθξσπ 

αρβερςξλιθικήπ ποξέλεσρηπ αςξμικξϋ βάοξσπ 1,5-3,0ςξμ., με πάυξπ ρςοόρηπ 1,90μ. Ζ 

ρςέφη ςηπ διαςξμήπ ποξβλέπεςαι ρςα +2,55μ., εμό η κλίρη ςξσ ποαμξϋπ διαμξοτόμεςαι 

ίρη με 3H:2V. Ζ ποξρςαρία ςξσ πϊδα ςξσ έογξσ ποξβλέπεςαι με καςάλληλη επέκςαρη 

ςηπ ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ ενχςεοικά ςξσ ίυμξσπ ςξσ ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ.  
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δ. Ιαςαρκεσή κλίμηπ καθέλκσρηπ / αμέλκσρηπ ρκατώμ 

Οοξβλέπεςαι καςαρκεσή κλίμηπ αμέλκσρηπ καθέλκσρηπ μικοόμ ρκατόμ ρςημ γέμερη ςξσ 

σπήμεμξσ μόλξσ ςξσ έογξσ. ξ πλάςξπ ςηπ κλίμηπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ. Ζ κλίμη 

καςαρκεσάζεςαι με ςξ μιρϊ ςηπ πεοίπξσ καςάρςοχμα εμςϊπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ και ςξ 

σπϊλξιπξ εμςϊπ ςηπ θαλάρριαπ. 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 διαρςάρεχμ 

ςηπ κλίμηπ. ξ πάυξπ ςχμ πλακόμ ποξβλέπεςαι ίρξ με 25εκας. Ξι ποξκαςαρκεσαρμέμεπ 

πλάκεπ εδοάζξμςαι μεςά απϊ καςάλληλη εκρκατή ςχμ ακαςάλληλχμ εδατικόμ 

ρςοόρεχμ, επί λιθξοοιπόμ έδοαρηπ και ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ μικοήπ διαβάθμιρηπ 

λαςξμικά σλικά. ξ καςάρςοχμα (ξι λιθξοοιπέπ έδοαρηπ) διαμξοτόμξμςαι με καςάλληλη 

κλίρη όρςε μα διεσκξλϋμεςαι η διαδικαρία αμέλκσρηπ και καθέλκσρηπ ςχμ ρκατόμ. Ζ 

κλίρη ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι απϊ ςα πάμχ ποξπ ςα κάςχ με 1V:8H, για ςα ποόςα 

8,0μ. ςηπ εμό ρςα σπϊλξιπα 12,0μ. με 15%. Ζ άμχ επιτάμεια ςξσπ διαμξοτόμεςαι 

αμςιξλιρθηοή με ειδικέπ ασλακόρειπ. ξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ εγκιβχςίζεςαι ρςξ 

καςόςαςξ ρημείξ ςξσ απϊ ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ ρκσοξδέμαςξπ C30/37, 

ρυήμαςξπ αμςερςοαμμέμξσ «» και μήκξσπ 8,10μ.Αμςίρςξιυα εγκιβχςιρμϊπ ποξβλέπεςαι 

και ρςξ άμχ ςμήμα ςηπ κλίμηπ απϊ ρσμευή αμχδξμή υσςξϋ επιςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ 

C30/37. Ξ πλεσοικϊπ εγκιβχςιρμϊπ ςηπ κλίμηπ επιςσγυάμεςαι με καςαρκεσή ρςηλόμ 

ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ.  

ε. Ιαςαρκεσή παοαλιακήπ καςαρκεσήπ με νύλιμξ deck (παραοέλαπ) ρςημ αμμώδη 

παοαλία για ςημ εναρτάλιρη μέωμ θέρεωμ ποξρωοιμήπ αγκσοξβξλίαπ ρκατώμ 

Ιαςαρκεσάζεςαι νϋλιμξ καςάρςοχμα ρςημ παοαλιακή ζόμη και ρε κξμςιμή απϊρςαρη απϊ 

ςημ ακςξγοαμμή, με καςάλληλα ρημεία ποϊρδερηπ, δέρςοεπ εν αλξσμιμίξσ, όρςε μα 

παοέυξμςαι ποξρχοιμήπ θέρηπ ποϊρδερηπ διεουξμέμχμ ρκατόμ ρςξ καςατϋγιξ. Ζ 

έδοαρη ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ποξβλέπεςαι επί ρσμευξϋπ βάρηπ ρκσοξδέμαςξπ, 

καςηγξοίαπ C25/30 ελατοά ξπλιρμέμξσ. Οοξ ςηπ καςαρκεσήπ ςηπ βάρηπ ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι ενσγίαμρη ςχμ επιταμειακόμ ρςοόρεχμ με καςάλληλα σλικά 

λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ και αμμξυάλικα. ξ πλάςξπ ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ 

ποξβλέπεςαι ίρξ με 2,45μ., εμό ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςηπ ϊπχπ και ςξσ νϋλιμξσ 

καςαρςοόμαςξπ 120,0μ. ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα εδοάζεςαι επί διαμηκόμ δξκόμ 

αλξσμιμίξσ 6005–Α/6 ειδικξϋ κοάμαςξπ, όρςε μα μπξοεί μα αμςαπενέλθει ρςημ 

διαβοχςική δοάρη ςξσ θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ. Οοξβλέπξμςαι ένι (6) διαμήκειπ δξκξί 

αλξσμιμίξσ αμά απξρςάρειπ (πεοίπξσ 30εκας.). ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα ποξβλέπεςαι απϊ 

ειδικέπ διαμήκειπ δξκίδεπ ςοξπικήπ νσλείαπ, πλάςξσπ 140mm και πάυξσπ 23mm., ξι 

ξπξίεπ ςξπξθεςξϋμςαι εγκάορια ρςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςηπ καςαρκεσήπ. 

ρς. Ζ/Λ εγκαςαρςάρειπ και δίκςσα 

Για ςημ παοξυή ρςξιυειχδόμ ενσπηοεςήρεχμ ρςα ρκάτη ςξσ καςατσγίξσ ποξβλέπεςαι η 

εγκαςάρςαρη Ζ/Λ παοξυόμ και ενξπλιρμξϋ. Ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι η εναρτάλιρη 

μεοξϋ και οεϋμαςξπ ρςιπ θέρειπ ενσπηοέςηρηπ ςϊρξ ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ ρςξμ 

ποξρήμεμξ μόλξ ϊρξ και ςχμ ςξσοιρςικόμ ρςξμ σπήμεμξ αμςίρςξιυα. Οέοαμ ςχμ 
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παοξυόμ ρςα ρκάτη ποξβλέπεςαι και σπϊγειξ δίκςσξ για ςξμ τχςιρμϊ ςξσ καςατσγίξσ. 

οειπ πσογίρκξι με ςέρρεοιπ ενϊδξσπ ξ καθέμαπ για οέμα και μεοϊ, ποξβλέπξμςαι ρςημ 

υεοραία ζόμη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, με ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ μα 

γίμεςαι εκ πεοιςοξπήπ. Για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ ρκατόμ αμαφσυήπ ρςξμ σπήμεμξ μόλξ 

ποξβλέπξμςαι 4 πσογίρκξι αμςίρςξιυα ςερράοχμ ενϊδχμ16Ampκαι ακϊμη δϋξ αμςίρςξιυα 

ςερράοχμ ενϊδχμ ςχμ 32Amp αμςίρςξιυα.  

Ζ μεςατξοά ςχμ παοξυόμ οεϋμαςξπ και μεοξϋ εναρταλίζεςαι μέρχ μέξσ σπϊγειξσ 

δικςϋξσ, ςϊρξ ποξπ ςξμ ποξρήμεμξ ϊρξ και ποξπ ςξμ σπήμεμξ μόλξ, ςξ ξπξίξ διαςοέυει 

ςημ παοαλιακή ζόμη εμςϊπ αϋλακαπ, εγκιβχςιρμέμξ ρε ρκσοϊδεμα για ςημ ποξρςαρία 

ςξσ. α καλόδια ςξσ οεϋμαςξπ και ςξσ τχςιρμξϋ ξδεϋξσμ σπϊγεια εμςϊπ ρχλήμχμ 

ειδικόμ απαιςήρεχμ και ρσγκεκοιμέμα ρε εϋκαμπςξσπ ρχλήμεπ διπλξϋ δξμημέμξσ 

ςξιυόμαςξπ 2ηπγεμιάπ απϊ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ πξλσαιθσλέμιξ και ερχςεοικϊ ξδηγϊ 

ϊδεσρηπ καλχδίχμ.  

Για ςξμ τχςιρμϊ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ποξβλέπεςαι η άορη και επιρκεσή ςχμ 

στιρςάμεμχμ τχςιρςικόμ ιρςόμ, εμό για ςξμ σπήμεμξ μόλξ ποξβλέπεςαι διακοιςικϊπ 

τχςιρμϊπ, ξ ξπξίξπ εναρταλίζεςαι μέρχ καςάλληλχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ςϋπξσ LED, 

επί ςχμ πσογίρκχμ παοξυόμ, ϊπχπ και μέρχ ποϊρθεςχμ πσογίρκχμ επίρηπ με 

τχςιρςικά ςξσ ιδίξσ ςϋπξσ.  

Αμςίρςξιυα για ςξ νϋλιμξ καςάρςοχμα ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ ποξβλέπεςαι διακοιςικϊπ 

τχςιρμϊπ, πξσ εναρταλίζεςαι μέρχ επιςξίυιχμ τχςιρςικόμ ςϋπξσ led μικοήπ 

τχςξβξλίαπ. 

 

4. ΑΙΡΘΒΖ ΔΘΔΤΗΤΜΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ λιμεμική εγκαςάρςαρη βοίρκεςαι παοάκςιξ μέςχπξ ποξ ςξσ ξικιρμξϋ Λϋςικα.  

5. ΑΡΘΗΛΟ ΑΔΔΘΑ 

α έογα θα καςαρκεσαρθξϋμ μεςά απϊ αμξιυςϊ διαγχμιρμϊ πξσ θα ξογαμόρει η ΔΔ ΟΔ 

ΟΠΔΒΔΕΑΡ με βάρη ποξγοαμμαςική ρϋμβαρη με ςξμ Ιϋοιξ ςξσ έογξσ (Δήμξ Οοέβεζαπ). 

6. ΙΤΡΘΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ξ Ιϋοιξπ ςξσ έογξσ είμαι ξ Δήμξπ Οοέβεζαπ: 

Δ/μρη: Δλ. Βεμιζέλξσ & Λπαυξϋμη 2, 48100, Οοέβεζα 

ηλ: 26823-60600 

E-mail: contact@1485.syzefxis.gov.gr 

Λε βάρη ςημ ποξγοαμμαςική ρϋμβαρη ξ Τξοέαπ Σλξπξίηρηπ ςξσ Έογξσ είμαι η ΔΔ/ΟΔ 

Οοέβεζαπ. 

Ξ Τξοέαπ Κειςξσογίαπ ςξσ Έογξσ θα είμαι ξ Δήμξπ Οοέβεζαπ  
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7. ΣΟΘΦΔΘΑ ΣΟΤ ΤΜΣΑΙΣΖ ΣΟΤ Υ.Α.Τ 

Σπϊυοεξπ για ςημ εκπϊμηρη ςξσ Τ.Α.Σ. είμαι ξ Τξοέαπ Σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ, η ΔΔ ΟΔ 

Οοέβεζαπ.  

Δ/μρη:Οεοδικάοη 1, 48100, Οοέβεζα 

E-mail:g.logothetis@php.gov.gr 

Σπεϋθσμξπ: Γεόογιξπ Κξγξθέςηπ 

 

8. ΣΟΘΦΔΘΑ ΣΩΜ ΤΠΔΤΗΤΜΩΜ ΔΜΖΛΔΡΩΖ / ΑΜΑΠΡΟΑΡΛΟΓΖ ΣΟΤ Υ.Α.Τ. 

Ηα ξοιρθξϋμ μεςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ καςαρκεσήπ ςχμ έογχμ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ μεςά απϊ έγκοιρη ςξσ Τξοέα Σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ. 

ξ Ρυέδιξ και ξ Τάκελξπ Αρτάλειαπ και Σγείαπ αμαποξραομϊζξμςαι ρε ρσμάοςηρη με ςημ 

ενέλινη ςχμ εογαριόμ και ςιπ εμδευϊμεμεπ ςοξπξπξιήρειπ πξσ έυξσμ επέλθει. Θδιαίςεοη 

ποξρξυή ποέπει μα δίμεςαι ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ ρςημ αμαποξραομξγή ςξσ 

Τακέλξσ Αρτάλειαπ και Σγείαπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 
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ΣΛΖΛΑ  Β  -  ΛΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

(ρσμπληοόμεςαι καςά ςημ τάρη ςηπ μελέςηπ ςξσ έογξσ) 

9. ΣΔΦΜΘΙΖ ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

9.1 Αμακαςαρκεσή ςηπ ενωςεοικήπ θωοάκιρηπ 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.   

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 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 απϊ ςξσπ ποξρπίπςξμςεπ κσμαςιρμξϋπ, εμό μεςατέοει και θαλάρρια ιζήμαςα 

(ασςά ςηπ παοαλίαπ) ςα ξπξία απξθέςει ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ καςατσγίξσ. Ξι διαςξμέπ πξσ 

ποξςείμξμςαι 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 

αμςιρςξιυεί ρςξ σπϊλξιπξ ςμήμα ςξσ μόλξσ 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: 

Διατομές 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 ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ, 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 
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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.   

Οαοάλληλα ενχςεοικά ςξσ ςξιυίξσ θα διαμξοτχθεί αμςίρςξιυξσ μεγέθξσπ ποαμέπ 

ποξρςαρίαπ 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, λϊγχ ςχμ ασνημέμχμ πξρξςήςχμ ςχμ αιοξϋμεμχμ 

λίθχμ και ρςξ πλαίριξ ςηπ ξικξμξμίαπ αλλά και ςξσ πεοιξοιρμξϋ καςά ςξ δσμαςϊμ ςχμ 

πξρξςήςχμ λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ απξταρίρθηκε μα επιςοαπεί η υοήρη μικοήπ ρυεςικά 

πξρϊςηςαπ απϊ ασςξϋπ. Ξι λίθξι πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα είμαι ασςξί πξσ είμαι ρςημ 

καλϋςεοη δσμαςή καςάρςαρη απϊ ςξσπ ρσμξλικά αοθέμςεπ και θα ρσμτχμξϋμ με ςιπ 

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

πεοιξοιρμέμη απξράθοχρη ςηπ επιτάμειαπ 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. 

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 
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και ςα διάκεμα ςχμ μεγάληπ διαβάθμιρηπ τσρικόμ ξγκξλίθχμ), μέρχ τσρικόμ διεογαριόμ 

με ςημ εμτάμιρη ςχμ ποόςχμ δσρμεμόμ καιοικόμ ταιμξμέμχμ.   

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 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 

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 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 είμαι αμςίθεςα ϊλξι αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ και λαςξμικήπ 

ποξέλεσρηπ. Ξι διαςξμέπ διαμξοτόμξμςαι χπ ακξλξϋθχπ:   
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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 και ςιπ 

διαρςάρειπ ςηπ 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 βξηθά ρςημ 

ποξρςαρία ςξσ πϊδα ςηπ καςαρκεσήπ. 

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 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.  

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. 



ΒΔΚΣΘΩΖ ΙΑΘ ΔΙΤΓΦΡΟΜΘΛΟ ΑΚΘΔΤΣΘΙΟΤ ΙΑΣΑΥΤΓΘΟΤ ΛΤΣΘΙΑ Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΥΑΙΔΚΟ ΑΥΑΚΔΘΑ & ΤΓΔΘΑ 

 16 

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 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. Ρςιπ εκαςέοχθεμ παοειέπ ςχμ επιρςοόρεχμ ποξβλέπεςαι 

διαμϊοτχρη αομόμ διαρςξλήπ, ξι ξπξίξι πληοόμξμςαι νευχοιρςά. Αμςίθεςα ξι 

εγκάοριξι αομξί διαρςξλήπ και διακξπήπ δεμ πληοόμξμςαι ιδιαίςεοα καθόπ 

ρσμπεοιλαμβάμξμςαι αμξιγμέμα ρςιπ ςιμέπ ςχμ επιρςοόρεχμ. ξ ασςϊ ιρυϋει και για 

ςξσπ ποξτσλακςήοιξσπ ςξίυξσπ. 

 

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 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 
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καςαρκεσή ποίρμαςξπ πξδϊπ απϊ τ.ξ. λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ 1,50-3,0ςξμ. Ξι λίθξι πξσ 

θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα είμαι σπξυοεωςικά αρβερςξλιθικήπ ρύρςαρηπ κσοίχπ μέξι 

αλλά και ξοιρμέμξι εκ ςχμ αοθέμςχμ πξσ πληοξϋμ ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςιπ απαιςήρειπ 

πξσ πεοιγοάτηκαμ ρε ποξηγξϋμεμεπ παοαγοάτξσπ. 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 ποξβλέπεςαι 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 μϊμξ 

ρςημ διαςξμή Β'-Β' ρςημ καθαίοερη και επαμαδιαμϊοτχρη ςχμ επιρςοόρεχμ ςηπ 

υεοραίαπ ζόμηπ. Ρσγκεκοιμέμα λϊγχ ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ πεοιγοάτηκαμ ρςξ 

κετάλαιξ ςηπ παοξσρίαρηπ ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ ρςξ ςμήμα πξσ αμςιρςξιυεί 

ρςημ διαςξμή Β'-Β' απαιςείςαι η καθαίοερη ϊλη ςηπ παλαιάπ επίρςοχρηπ ςηπ καςαρκεσήπ, 

μέυοι και ςημ αμχδξμή ςξσ κοηπιδόμαςξπ. Ιαςά ςα λξιπά η διαμϊοτχρη παοαμέμει 

αμςίρςξιυη, ήςξι ρσμπλήοχρη 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. 

 

Διατομή 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 
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ςξσ πσοήμα ςηπ. Δτϊρξμ μεςά ςημ χπ άμχ εκρκατή ςα σλικά παοαμέμξσμ ςϊρξ μικοήπ 

διαβάθμιρηπ θα ποέπει η άορη μα ρσμευιρςεί. Δπειδή δεμ είμαι δσμαςϊ μα απξμακοσμθεί 

πλήοχπ ξ πσοήμαπ η άορη – καθαοιρμϊπ ρςημ ρσγκεκοιμέμη διαςξμή θα ρσμευιρςεί μέυοι και 

60εκας. κάςχ απϊ ςημ στιρςάμεμη. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα εκςελερςεί καμξμικά η 

διάρςοχρη ςχμ δϋξ διαυχοιρςικόμ σλικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι (γεόπλεγμα – γεχϋταρμα) 

και εμ ρσμευεία θα διαρςοχθεί σλικϊ τίλςοξσ 400-800υγο. μέυοι ςηπ πλήοξσπ 

αμαδιαμϊοτχρηπ ςηπ ρςέφηπ ςηπ καςαρκεσήπ μέυοι ςημ ρςάθμη πξσ ξοίζεςαι ρςα ρυέδια ςηπ 

μελέςηπ, δηλαδή ρςα +0,40μ. Ρςημ ξσρία η ρςοόρη ςξσ τίλςοξσ ρςημ άμχ ρςέφη ςηπ 

παοαμέμξσραπ καςαρκεσήπ θα διαμξοτχθεί απϊ ςοειπ ρςοόρειπ ςξσ σλικξϋ ςξσ τίλςοξσ 

(μϊμξ ρςημ ρςέφη).     

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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Δπέκςαρη 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. Ρςημ ρσμέυεια ςξ μέξ ςμήμα ςξσ 

μόλξσ ρςοέτει ςξ ακοξμόλιξ ςξσ ποξπ ςα Α-ΜΑ καςά 25μ. Ζ διαςξμή καςαρκεσάζεςαι με ςα 

ίδια σπξλξγιρςικά κοιςήοια ςχμ αμέρχπ ποξηγξϋμεμχμ διαςξμόμ. Δεμ ποξβλέπεςαι 

καςαρκεσή κοηπιδόμαςξπ ρςημ ερχςεοική πλεσοά ςξσ μόλξσ. Ζ επέκςαρη καςαρκεσάζεςαι 

κσοίχπ για ςημ διαμϊοτχρη σπήμεμχμ ρσμθηκόμ ςηπ λιμεμξλεκάμηπ ςξσ καςατσγίξσ κσοίχπ 

απϊ ςξσπ ιδιαίςεοα ρσυμξϋπ ΔΒΔ και ΒΔ καιοξϋπ. Δεδξμέμξσ ϊςι εκςείμεςαι αμέρχπ ποξ ςηπ 

ειρϊδξσ ςξσ καςατσγίξσ απξταρίρςηκε και ασςή μα καςαρκεσαρςεί με ρυεςικά σφηλή ρςέφη 

και ρσγκεκοιμέμα ρςημ ίδια ρςάθμη με ασςήμ ςηπ διαςξμήπ Γ-Γ, δηλαδή ρςα +4,35μ. απϊ 

Λ.Ρ.Η. Ξι διαςξμέπ ρςιπ ξπξίεπ πεοιγοάτεςαι η διαςξμή ςξσ έογξσ είμαι ξι Δ-Δ και Δ-Δ, εκ 

ςχμ ξπξίχμ η ςελεσςαία 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 με ασνημέμη ρςημ πεοιξυή ςξσ πξδϊπ ςξσ για ςημ διαμϊοτχρη ςξσ 

αμςίρςξιυξσ ποίρμαςξπ ποξρςαρία πξδϊπ. Ρςξ ςμήμα ασςϊ η ρκάτη ποξβλέπεςαι ρςα 

-6,40μ.  

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 ςηπ ρςοόρηπ 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 (1,5-3,0ςξμ.).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.  
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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. 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. 

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. Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςξσ ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςηπ διαςξμήπ. ξ 

ποίρμα διαμξοτόμεςαι πεοιμεςοικά καθϊλξ ςξ μήκξπ αμάπςσνηπ ςξσ ακοξμχλίξσ. 

Ξι τ.ξ. πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι ςηπ ασςήπ διαβάθμιρηπ με ςα ποξηγξϋμεμα 

ςμήμαςα ςξσ έογξσ (1,5-3,0ςξμ.).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. 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. Βάρει ςχμ ρσρςάρεχμ και ςχμ 

καμξμιρμόμ λιμεμικόμ έογχμ ςξ πλάςξπ ςηπ κεταλήπ ςξσ μόλξσ διαμξοτόμεςαι ίρξ 

με 1,5B ϊπξσ Β ςξ πλάςξπ ςξσ μόλξσ ρςξ κξομϊ ςηπ καςαρκεσήπ.   

 

έλξπ ρημειόμεςαι ϊςι ρςημ κεταλή ςξσ ακοξμχλίξσ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ποξβλέπεςαι η 

εγκαςάρςαρη ςξσ παλαιξϋ ταμξϋ ακοξμχλίξσ ςξσ καςατσγίξσ. ρςημ κεταλή ςηπ επέκςαρηπ 

ςξσ μόλξσ ποξβλέπεςαι η ςξπξθέςηρη ςξσ ταμξϋ ακοξμχλίξσ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ξ 

στιρςάμεμξπ ταμϊπ ρήμεοα έυει καςαπέρει απϊ ςξ αουικϊ ρημείξ πξσ είυε ςξπξθεςηθεί, ςξ 
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πιξ πιθαμϊ εναιςίαπ ςηπ κσμαςικήπ δοάρηπ. Ζ καςαρκεσή ασςή θα διαςηοηθεί ατξϋ ποόςα 

αμμξβξληθεί ή σδοξβξληθεί όρςε μα καθαοίρει απϊ ςιπ παλαιέπ ρκξσοιέπ και επιρκεσαρςεί 

ρε ξοιρμέμα ρημεία ςηπ με αμςικαςάρςαρη κάπξιχμ διαςξμόμ ςηπ πξσ ταίμεςαι μα έυξσμ 

λσγίρει ςξπικά. Ηα απαιςηθεί και η ποξμήθεια μέχμ αγκσοίχμ για ςημ ςξπξθέςηρη ρςη μέα 

βάρη ςξσ έογξσ. Λεςά και ςημ επιρκεσή ςηπ θα βατςεί με επξνειδικέπ βατέπ ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ εϋυξπ ςχμ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ ςξσ έογξσ. 

Για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ επιρκεσαρμέμξσ μεςαλλικξϋ ξβελξϋ 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 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.  

 Λεςά ςημ διαμϊοτχρη ασςξϋ ςξσ κεμξϋ ρςημ κεταλή ςξσ έογξσ θα ακξλξσθήρειπ 

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 θα δξμηθεί και πεοιμεςοικά με ρακκϊλιθξσπ η 

ποξβλεπϊμεμη διαμϊοτχρη. 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. 

 Λεςά ςημ αμχςέοχ διαμϊοτχρη θα ακξλξσθήρει ςξπξθέςηρη ποξκαςαρκεσαρμέμξσ 

ρςξιυείξσ εκ ρκσοξδέμαςξπ C30/37. Ξι διαρςάρειπ ςξσ ρςξιυείξσ ασςξϋ θα είμαι 

2.40x2.40x1.10m. To ρςξιυείξ ασςϊ ποξβλέπεςαι με καςάλληλξ ξπλιρμϊ ρϋμδερηπ ςξσ 

με ςξ σπεοκείμεμξ ςμήμα ςξσ, ςξ ξπξίξ θα ρκσοξδεςηθεί επί ςϊπξσ απϊ ρκσοϊδεμα ςηπ 

ίδιαπ καςηγξοίαπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ςξ 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 ρσμδεςήοιξπ για ςη μξμξλιθική απϊκοιρη 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 1,40μ.  

 Ατξϋ ςξπξθεςηθεί ςξ ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ θα ακξλξσθήρει η ρκσοξδέςηρη ςξσ 

άμχ ςμήμα ςξσ ρςξιυείξσ έδοαρηπ ςξσ ξβελξϋ. Ξι διαρςάρειπ ςξσ θα είμαι 

1.80x1.80x1.45m. 

 Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ρςξιυείξσ έδοαρηπ 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 έςρι όρςε 
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ςελικά η καςαρκεσή ατεμϊπ μεμ μα έυει μξμξλιθική απϊκοιρη ατεςέοξσ μα μημ 

παοαμείμξσμ κεμά πξσ θα ξδηγξϋμ με μεςακιμήρειπ ρςξ ξοιζϊμςιξ επίπεδξ ςημ 

καςαρκεσή.  

 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.  

 

Δπέκςαρη & 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 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. Ζ απξκαςάρςαρη ατξοά ρςιπ διαςξμέπ Ρ-Ρ 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 ρςάθμηπ 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 στιρςάμεμξ 

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), -2,15μ. (Ε-Ε), -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 -4,50μ. 

κσμαιμϊμεμη αμάλξγα με ςα χτέλιμξ βάθξπ ςχμ διαςξμόμ ςχμ κοηπιδχμάςχμ.  
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- 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. 

- 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 
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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 1,5mx 2.45mx 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.  

 

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 

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 
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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.  

 

Καςαρκεσή παοαλιακήπ καςαρκεσήπ με νύλιμξ deck (παραοέλαπ) ρςημ αμμώδη παοαλία 

για ςημ εναρτάλιρη μέωμ θέρεωμ ποξρωοιμήπ αγκσοξβξλίαπ ρκατώμ 

Ζ καςαρκεσή ασςή απξςελεί βξηθηςικϊ έογξ, με ρκξπϊ ςημ παοξυή μεοικόμ ποϊρθεςχμ 

θέρεχμ ενσπηοέςηρηπ για ςημ πεοίξδξ ςξσοιρςικήπ αιυμήπ, υχοίπ επί ςηπ ξσρίαπ μα ειράγει 

μέα ρημαμςική παοέμβαρη ρςξ παοάκςιξ πεοιβάλλξμ. 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 -0,65μ. (απϊ Λ.Ρ.Η.) 

- Ακξλξσθεί διάρςοχρη ενσγιαμςικήπ ρςοόρηπ απϊ αμμξυάλικξ πάυξσπ 70,0εκας. 

ενσγίαμρη 

- Ρςημ ρσμέυεια διαμξοτόμεςαι ρςοόρη ενιρχςική απϊ καςάλληλξσπ λίθξσπ μικοήπ 

διαβάθμιρηπ, πάυξσπ 20εκας. Ζ ρςοόρη ασςή διαμξοτόμεςαι καςάλληλα ρςημ 

άμχ επιτάμεια ςηπ έςρι όρςε μα εγκιβχςιρθεί ρςημ ρσμέυεια ρςημ διαςξμήπ ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ πξσ ακξλξσθεί ρςημ ρσμέυεια. 
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- 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. Ζ ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι ρςα +0,95μ. ρςξ ποξπ ςημ θάλαρρα μέςχπξ, η ξπξία 

ρςαδιακά ασνάμεςαι ποξπ ςημ πίρχ παοειά ςξσ ρςα +0,97μ. έςρι όρςε μα σπάουει 

καςάλληλη κλίρη για ςημ απξοοξή ςχμ ξμβοίχμ σδάςχμ. Ρςα ςελεσςαία 40εκας. 

ςξσ πλάςξσπ ςξσ διαμξοτόμεςαι ενξυή ποξπ ςα επάμχ ϋφξσπ 0,35μ. 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 ασςξϋ είμαι 

19x24x9εκας. ξ κξσςί ςξπξθεςείςαι με ςημ διάρςαρη ςχμ 9,0εκας. καςά πλάςξπ 

ςηπ ποξενξυήπ. 

- 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 λιθξοοιπέπ διαμξοτόμξμςαι μέυοι και 50 εκας. σπϊ ςημ ρςάθμη επαμεπίυχρηπ 

ςξσ ρκάμμαςξπ με ςα αμμόδη ποξψϊμςα εκρκατήπ.  

- Ακξλξσθεί η διαμϊοτχρη ςξσ deck επί ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Για 

ςξμ ρυεδιαρμϊ ςηπ παοξϋραπ ξοιρςικήπ μελέςηπ υοηριμξπξιήθηκαμ ρςξιυεία απϊ 

ρσγκεκοιμέμη εςαιοεία καςαρκεσήπ ρσρςημάςχμ deck ρε πλχςά ή ρε καςαρκεσέπ 

ςξσ ςϋπξσ ασςξϋ ακϊμη και ρε ποαμή λίθχμ. Ρσγκεκοιμέμα υοηριμξπξιήθηκαμ 

ρςξιυεία απϊ ςξ ρϋρςημα νϋλιμχμ καςαρςοχμάςχμ ςηπ εςαιοείαπ STAR-DECK. Ζ 

επιλξγή ςξσ ςελικξϋ ρσρςήμαςξπ δεμ δερμεϋει καθ’ξιξσδέμα ςοϊπξ ςημ 

Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ή ςξμ Αμάδξυξ ςξσ έογξσ για ςημ επιλξγή άλλξσ 

ποξμηθεσςή. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ςξ ρϋρςημα πξσ θα ποξςαθεί θα ποέπει μα 

είμαι αμςίρςξιυξ με ςξ απϊ ςη μελέςη ποξςειμϊμεμξ και ςα υοηριμξπξιξϋμεμα 

σλικά μα είμαι ιρξδσμάμξσ ςϋπξσ.   

- ξ νϋλιμξ ςξ νϋλιμξ καςάρςοχμα θα εδοαρθεί επί διαμηκόμ δξκόμ αλξσμιμίξσ 

ειδικξϋ κοάμαςξπ όρςε μα αμςέυει ςημ διαβοχςική δοάρη ςξσ θαλάρριξσ 

πεοιβάλλξμςξπ. Ρσγκεκοιμέμα αμά απξρςάρειπ (πεοίπξσ 30εκας.) ποξβλέπξμςαι 

ένι (6) διαμήκη ςεμάυια απϊ αλξσμίμιξ καςάλληλξ για ςξ ξνειδχςικϊ πεοιβάλλξμ. 

Ζ καςηγξοία ςξσ αλξσμιμίξσ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί θα είμαι 6005–Α/6 με 

σφηλά πξρξρςά πσοιςίξσ, ςξ ξπξίξ θεχοείςαι καςάλληλξ για ςξ θαλάρριξ 

πεοιβάλλξμ. Ξι δξκξί ςξσ ςϋπξσ ασςξϋ θεχοξϋμςαι απϊλσςα τιλικξί ποξπ ςξ 

πεοιβάλλξμ, δεμ απαιςξϋμ απξλϋςχπ καμία εςήρια ρσμςήοηρη λϊγχ διάβοχρηπ 

(εκςϊπ αμ υςσπηθξϋμ) και εμ γέμει ποξρςαρία απϊ ςιπ άμερεπ ή έμμερεπ 

μακοξυοϊμιεπ επιδοάρειπ ςξσ θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ με βατή ή άλλη μέθξδξ. 

επίρηπ είμαι αμθεκςικέπ ρςημ ηλεκςοξλσςική διάβοχρη, και δεμ πεοιέυξσμ 

εμόρειπ σδοαογϋοξσ, αορεμικξϋ ή ξογαμξκαρριςεοικέπ εμόρειπ.  
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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 ςξπξθεςξϋμςαι 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 ποξρςαςεσςικϊ έλαρμα αλξσμιμίξσ. ςημ 

πεοιξυή ςξσ μεςόπξσ ςηπ καςαρκεσήπ ποξβλέπεςαι αμςίρςξιυα 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.   

ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα απξςελείςαι απϊ δξκίδεπ ςοξπικήπ νσλείαπ ςϋπξσ TALI-

BOLONDO (Iron πλάςξσπ 140mm και πάυξσπ 23mm, ξι ξπξίεπ θα ςξπξθεςηθξϋμ 

πάμχ ρςιπ δξκξϋπ απϊ κοάμμα αλξσμιμίξσ. Ξι ραμίδεπ θα ςξπξθεςηθξϋμ 

εγκάορια ποξπ ςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςηπ καςαρκεσήπ  

έλξπ ςξ μεςχπικϊ ρςξιυείξ ςξσ αλξσμιμίξσ τέοει καςάλληλξ διάκεμξ απϊ ςξ 

ξπξίξ θα διέλθει μικοή δέρςοα εν αλξσμιμίξσ για ςημ εναρτάλιρη ςηπ ποϊρδερηπ 

ςχμ μικοόμ ρκατόμ πξσ θα ενσπηοεςξϋμςαι ρςημ καςαρκεσή.  

 

 

 

 

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 απϊ ςημ αμςίθεςη ςξσ μεςόπξσ ποξπ ςημ πλεσοά θα 

απξνηλχθξϋμ λϊγχ ςχμ καθαιοέρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ λϊγχ ςηπ 

καςαρκεσήπ ςξσ μέξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ καθ’ ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. 

Ρςημ παοξϋρα ςευμική ποξβλέπεςαι η εγκαςάρςαρη ςχμ ρςξιυειχδόμ παοξυόμ ςχμ 

ενσπηοεςξϋμεμχμ ρκατόμ ρςη λιμεμική εγκαςάρςαρη, πξσ είμαι η παοξυή οεϋμαςξπ και 

μεοξϋ ςϊρξ ρςα αλιεσςικά ϊρξ και ρςα ρκάτη αμαφσυήπ. Δπίρηπ ποξβλέπεςαι η 

απξκαςάρςαρη ςξσ σπϊγειξσ δικςϋξσ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ. Οιξ αμαλσςικά για ςα Ζ/Λ 

δίκςσα αματέοξμςαι ςα ενήπ: 

Τξπικέπ ρσμθήκεπ και δεδξμέμα 

 
Παοξυέπ - Απξοοξέπ - σμδέρειπ με δίκςσα  

 
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. Οοξςείμεςαι παοξυή Μξ3. 
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β. Υδροδότηση  
 

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

αμαμέμξμςαι μεγάλεπ καςαμαλόρειπ και δεμ απαιςξϋμςαι ειδικέπ εγκαςαρςάρειπ.  

 

Ιαμξμιρμξί και Παοαδξυέπ 
 
α. ΚαμομισμοΙ 

 

Ζ μελέςη 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 

 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 

 SwitchgearManual, 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 κλαρρική 

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 για οέμα και μεοϊ ξ καθέμαπ 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 αλλά κάθε ςέρρεοα ρκάτη.   
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Πεοιγοατή Η/Μ εγκαςαρςάρεωμ και δικςύωμ 

 

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.  

 

Οοξβλέπεςαι ειδικϊπ υόοξπ Ζ/Λ εγκαςαρςάρεχμ ρςξ αμαςξλικϊ ϊοιξ ςξσ υεοραίξσ υόοξσ 

ςξσ αγκσοξβξλίξσ πεοίπξσ 9m2. Ξ ενξπλιρμϊπ θα εδοάζεςαι ρε βάρη απϊ ξπλιρμέμξ 

ρκσοϊδεμα πάυξσπ 20 cm, με σπϊβαρη ρκσοξδέμαςξπ ενσγίαμρηπ πάυξσπ 10 cm. H βάρη 

ασςή θα έυει μήκξπ 3m, πλάςξπ 3m. ξ ρκσοϊδεμα βάρηπ θα είμαι επί ςϊπξσ απϊ υσςϊ 

ρκσοϊδεμα C30/37 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 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 ποξβλέπεςαι 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 ειδικόμ απαιςήρεχμ ρχλήμχμ. Ρσγκεκοιμέμα 

ποξβλέπξμςαι εϋκαμπςξι ρχλήμεπ διπλξϋ δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ 2ηπ γεμιάπ απϊ σφηλήπ 

πσκμϊςηςαπ πξλσαιθσλέμιξ (HDPE) και ερχςεοικϊ ξδηγϊ ϊδεσρηπ καλχδίχμ με βάρη ςιπ 

απαιςήρειπ ςηπ LVD και ςξσ εσοχπαψκξϋ ποξςϋπξσ 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 ςϊρξ 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 

μέυοι ςξμ ποξρήμεμξ μόλξ. Δεδξμέμξσ ϊςι ρςημ παοαλιακή ζόμη δεμ σπάουξσμ άλλεπ 

καςαρκεσέπ ρςιπ ξπξίεπ μπξοξϋμ μα εγκιβχςιρθξϋμ για λϊγξσπ ποξρςαρίαπ ξι ρχλήμεπ 

απξταρίρθηκε ςϊρξ ασςξί ϊρξ και ξι αγχγξί ςξσ μεοξϋ μα ξδεϋρξσμ εγκιβχςιρμέμξι εμςϊπ 

ρκσοξδέμαςξπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι ϊδεσρη ςοιόμ αγχγόμ εκ ςχμ ξπξίχμ ξι δϋξ 

είμαι ξι εϋκαμπςξι HDPE πξσ πεοιγοάτηκαμ αμχςέοχ με διαμέςοξσπ Τ125 και Τ75 και ξι 

αγχγξί μεςατξοάπ ϋδαςξπ πλαρςικξί απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΠΔ-Υ) καςά DIN 

16892-93 Τ22Υ3mm (1"), θεομξκοαρίαπ λειςξσογίαπ 60 oC και πίερη 10 bar. ξ ρκσοϊδεμα 

εγκιβχςιρμξϋ ςχμ αγχγόμ έυει διαρςάρειπ 0,60μ.x0,25μ. (πλάςξπ x ϋφξπ) και είμαι 
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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 αμμόδη ποξψϊμςα εκρκατήπ. Ζ 

επαμεπίυχρη ποξβλέπεςαι με ελάυιρςξ πάυξπ 30,0εκας. άμχ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Ζ ϊδεσρη 

ςχμ ρχλήμχμ ρςημ παοαλιακή ζόμη είμαι εμδεικςική και θα καθξοιρςεί επί ςϊπξσ με ςημ 

έγκοιρη ςηπ Δπίβλεφηπ ςξσ έογξσ ατξϋ ποξραομξρςεί ρςιπ ποαγμαςικέπ επιςϊπιεπ ρσμθήκεπ 

αλλά και ρε ασςέπ πξσ θα δημιξσογηθξϋμ μεςά ςημ καςαρκεσή ςξσ μέξσ έογξσ.     

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. λεπςξμέοεια ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ). Ζ διαςξμή 

διαμξοτόμεςαι αμςίρςξιυα με ςημ ποξηγξϋμεμη πλημ ςηπ διαμϊοτχρηπ ρςοόρηπ έδοαρηπ 

απϊ αμμξυάλικξ.  

Ρςημ ρσμέυεια ξι αγχγξί εγκιβχςίζξμςαι εμςϊπ ςηπ διαςξμήπ ςχμ μέχμ ποξτσλακςήοιχμ 

ςξιυίχμ. Απϊ ςξ ρημείξ ασςϊ διακλαδίζεςαι ξ μεμ αγχγϊπ ςξσ τχςιρμξϋ για ςα σπάουξμςα 

τχςιρςικά, ξδεϋει ρςημ πίρχ παοειά ςξσ ςξιυίξσ ρςιπ θέρειπ πξσ έυξσμ ήδη εγκαςαρςαθεί ςα 

τχςιρςικά, εμό ασςϊπ ςηπ παοξυήπ ςξσ οεϋμαςξπ για ςα αλιεσςικά ρκάτη ρςημ εμποϊπ (ποξπ 

ςημ πλεσοά ςηπ λιμεμξλεκάμηπ) παοειά αμςίρςξιυα. 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 και ρϋμτχμα με ςιπ 

λεπςξμέοειεπ ςχμ ςευμικόμ ρυεδίχμ ςηπ μελέςηπ.  

 

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 ςξ καλόδιξ ςξσ τχςιρμξϋ ςχμ 

τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και ασςϊ ςηπ παοξυήπ οεϋμαςξπ ςχμ 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 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 παραοέλα - καςαρκεσή ρςημ παοαλία δεμ ποξβλέπεςαι καμία παοξυή για ςα 

ενσπηοεςξϋμεμα ρκάτη, καθόπ ξι θέρειπ ασςέπ θεχοξϋμςαι μη μϊμιμεπ και μϊμξ για μικοά 

διεουϊμεμα ρκάτη. Αμςίθεςα ϊμχπ ποξβλέπεςαι τχςιρμϊπ ςηπ, ξ ξπξίξπ είμαι απαοαίςηςξπ 

καςά ςιπ μσκςεοιμέπ όοεπ. Ξ ηλεκςοξτχςιρμϊπ ςηπ παραοέλαπ θα είμαι ρυεςικά υαμηλϊπ και 

διακοιςικϊπ όρςε μα ςαιοιάζει απϊλσςα με ςξ υαοακςήοα ςηπ εγκαςάρςαρηπ και ςηπ παοαλίαπ 

ρςημ ξπξία ποξβλέπεςαι η ρσγκεκοιμέμη εγκαςάρςαρη.  

 

Οοξβλέπεςαι ςξπξθέςηρη επιςξίυιχμ τχςιρςικόμ led μικοήπ τχςξβξλίαπ. Δμδεικςικά και 

μϊμξ ποξςείμεςαι η εγκαςάρςαρη τχςιρςικόμ ςϋπξσ COMBI LED LIGHTING ή ιρξδσμάμξσ. Ηα 
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ςξπξθεςηθξϋμ 19ςεμάυια, αμά απξρςάρειπ 5,80μ. πεοίπξσ καςά μήκξπ ςηπ παραοέλαπ. ξ 

τχςιρςικϊ πξσ ποξςείμεςαι δίμεςαι ρςξ ακϊλξσθξ ρυήμα: 

 

 
Ρυ. 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 ξδεϋει 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 δϋξ τοεαςίχμ πξσ καςαρκεσάζξμςαι ποξπ ςηπ πίρχ παοειάπ ςηπ. Ξι 

διαρςάρειπ ςχμ τοεαςίχμ είμαι 40x40cm.    

 

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 τωςιρμξύ 

 
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 ISOκαςαρκεσήπ 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.  

 

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 (±25%) 

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 
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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 ±25% 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.  

 

9.2 Παοαδξυέπ ςηπ μελέςηπ ςξσ έογξσ 

 

Α. ΥΛΙΚΑ 

  

Α.1 Ιαςηγξοίεπ ρκσοξδέμαςξπ C30/37, C25/30, C20/25 

Α.2 Ιαςηγξοία υάλσβα Β500c 

Α.3 
Ιαςηγξοία υάλσβα 

ρσμδεςήοχμ 
Β500c 

Α.4 
Ρσμς. αρτάλειαπ 

ρκσοξδέμαςξπ  Σc 
1.50 

Α.5 Ρσμς. αρτάλειαπ υάλσβα 1.15 
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Α.6 
Ρσμς. αρτάλειαπ 

μξοτξυάλσβα 
1.15 

Α.7 
Ιαςαρκεσή σπϊβαρηπ -

βάρηπ 
ΟΟ 150- ΟΟ 155 

Α.8 Δέρςοεπ Στιρςάμεμα  

Α.9 Ιοίκξι ποϊρδερηπ Στιρςάμεμα 

Α.10 Γεχϋταρμα μη σταμςϊ ειδικξϋ βάοξσπ 300 gr/m2 

Α.11 Γεόπλεγμα αμςξυήπ Tult 40 kN/m 

Α.12 Κιθξοοιπέπ Στιρςάμεμεπ 

Μέεπ : ειδικϊ βάοξπ Κίθχμ: 0,5 -100 

Kg, 20 - 100kg, 100 – 200 Kg, 200 -

0400 Kg, 400 – 800 Kg, 1.500 – 3.000 

Kg, 3.000 – 5.000 Kg, 5.000 – 9.000 Kg 

 

Β. ΔΔΑΦΟΣ 

  

Β.1 
Ρσμς. ςοιβήπ 

λιθξοιπήπεδοάρεχπ/ξγκξλίθξσ 
0.60 

Β.2 Γχμία ερχςεοικήπ ςοιβήπ τ (μξίοεπ) 38 

 

 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 

  

Γ.1 Εόμη Ρειρμικήπ Δπικιμδσμϊςηςαπ II 

Γ.2 Ρειρμική επιςάυσμρη εδάτξσπ α = 0.24 

Γ.3 Ρειρμική επιςάυσμρη εδάτξσπ 

(ρυεδιαρμξϋ) 

0,24g / 1.5 = 0,16g. 

Γ.4 Ρειρμική επιςάυσμρη εδάτξσπ (ρυεδ. 

καςακ.) 

0,24 x 0,3 = 0,072g 

Γ.5 Ρσμςελερςήπ ρειρμικήπ ρσμπεοιτξοάπ  q = 1.50 

Γ.6 Δσμαςϊςηςα ξλιρθήρεχπ ςξίυχμ (mm) 200 α = 48υλρς 

 

 



ΒΔΚΣΘΩΖ ΙΑΘ ΔΙΤΓΦΡΟΜΘΛΟ ΑΚΘΔΤΣΘΙΟΤ ΙΑΣΑΥΤΓΘΟΤ ΛΤΣΘΙΑ Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΥΑΙΔΚΟ ΑΥΑΚΔΘΑ & ΤΓΔΘΑ 

 35 

 

ΣΛΖΛΑ  Γ  –  ΔΠΘΖΛΑΜΔΘ 

 

10. ΤΥΘΣΑΛΔΜΑ ΔΘΙΣΤΑ 

Δεμ σπάουξσμ διαρςασοξϋμεμα δίκςσα ΞΙΩ ςα ξπξία μα εμπλέκξμςαι ρε ρημαμςικϊ 

βαθμϊ με ςα έογα απξκαςάρςαρηπ ςξσ ςμήμαςξπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ πξσ έυει 

σπξρςεί καθίζηρη. α στιρςάμεμα δίκςσα παοξυόμ ρςα ρκάτη (ϋδοεσρη, 

ηλεκςοξδϊςηρη) και ηλεκςοξτχςιρμξϋ ςξσ ςμήμαςξπ ασςξϋ ςξσ ποξρήμεμξσ μϊλξσ πξσ 

απξκαθίρςαςαι, αμαβαθμίζξμςαι ή αμςικαθίρςαμςαι.  

O Αμάδξυξπ ξτείλει ποιμ ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ εογξςανίξσ μα εμςξπίρει ϊλα ςα 

στιρςάμεμα δίκςσα. 

11. ΔΠΘΙΘΜΔΤΜΑ ΤΚΘΙΑ – ΘΔΘΑΘΣΔΡΟΣΖΣΔ Δ ΣΑΣΘΙΖ ΔΟΛΖ, ΔΠΑΡΙΔΘΑ ΙΑΘ ΑΜΣΟΦΖ 

– ΦΩΡΟΘ ΛΔ ΤΠΔΡΠΘΔΖ Ζ ΤΠΟΠΘΔΖ - ΕΩΜΔ ΛΔΓΑΚΟΤ ΙΘΜΔΤΜΟΤ 

 

Αμάμερα ρςα σλικά καςαρκεσήπ ςχμ έογχμ δεμ σπάουξσμ επικίμδσμα ρςξιυεία, ξσρίεπ ή 

ρσρςαςικά, ϊπχπ αμίαμςξπ ή ποξψϊμςα ασςξϋ, σαλξβάμβακαπ, πξλσξσοεθάμη, ή άλλα 

παοϊμξια σλικά. Δπιπλέξμ δεμ σπάουξσμ ιδιαιςεοϊςηςεπ χπ ποξπ ςημ ρςαςική δξμή ςχμ 

έογχμ ξϋςε και επικίμδσμεπ ακςιμξβξλίεπ ή υόοξι με σπεοπίερη ή σπξπίερη. έλξπ δεμ 

στίρςαμςαι ζόμεπ ιδιαίςεοξσ κιμδϋμξσ. 

 

ΣΛΖΛΑ Δ - ΙΘΜΔΤΜΟΘ ΙΑΣΑ ΣΖΜ ΔΘΑΡΙΔΘΑ ΣΩΜ ΔΡΓΑΘΩΜ ΤΜΣΖΡΖΖ, ΔΠΘΙΔΤΖ 

ξ έογξ, ετϊρξμ απξκαςαρςαθεί ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλέφειπ ςηπ μελέςηπ και ςιπ 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ, δεμ απαιςεί ιδιαίςεοεπ εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ, πλημ ασςόμ 

πξσ ατξοξϋμ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ Ζ/Λ παοξυόμ και ηλεκςοξτχςιρμξϋ.   

 

ΣΛΖΛΑ  Δ - ΠΡΟΓΡΑΛΛΑ ΑΜΑΓΙΑΘΩΜ ΔΠΘΗΔΩΡΖΔΩΜ ΙΑΘ ΤΜΣΖΡΖΔΩΜ ΣΩΜ 

ΔΓΙΑΣΑΣΑΔΩΜ 

- Δπιθεόοηρη ϊλχμ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ για ςξμ εμςξπιρμϊ ςσυϊμ ζημιόμ μία (1) 

τξοά ςξ μήμα 

- Βατή κιγκλιδχμάςχμ, αλσρίδχμ, κοίκχμ και δερςοόμ για ςημ απξκαςάρςαρη 

ςσυϊμ ξνειδόρεχμ καςά πεοίπςχρη, εςηρίχπ. 
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- Κεπςξμεοήπ επιθεόοηρη ςξσ ενξπλιρμξϋ αμχδξμήπ ςχμ κοηπιδχμάςχμ (δέρςοεπ,  

κοίκξι ποϊρδερηπ, Οίλαοπ ςοξτξδξρίαπ ρκατόμ με μεοϊ και οεϋμα κ.λ.π. ) δϋξ (2) 

τξοέπ ςξ υοϊμξ. 

- Δπιθεόοηρη ςχμ αμχδξμόμ ςχμ λιμεμικόμ έογχμ, μία (1) τξοά ςξμ υοϊμξ. 

- Δογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ρε τοεάςια. 

- Δογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ρε τοεάςια ϊπξσ σπάουει κίμδσμξπ μικοξαςσυημάςχμ 

λϊγχ ςηπ ρςεμϊςηςαπ ςξσ υόοξσ. 

 

Ξι βλάβεπ ρε εγκαςαρςάρειπ θα ποέπει μα απξκαθίρςαμςαι άμερα απϊ ρσμςηοηςή ή άλλξ 

ειδικεσμέμξ ρσμεογείξ 

 

Ποέβεζα, 25-2-2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Σ..Ε. 
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