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1. ΕΙΑΓΩΓΗ  
 
Το παρόν ζργο αφορά ςτθν προςταςία του Λιμζνα τθσ Ρλάκασ Λεωνιδίου από επαπειλοφμενεσ 
φυςικζσ καταςτροφζσ κακϊσ και ςτθν προςταςία των ακτϊν.  Ο εςωτερικόσ κρθπιδότοιχοσ είναι 
εκτεκειμζνοσ και επιρρεπισ ςε οποιουςδιποτε από τουσ ςυνικεισ αναμενόμενουσ χειμερινοφσ 
κυματιςμοφσ από τον ευρφτερο ανατολικό, νοτιοανατολικό τομζα. Ο λιμζνασ του Λεωνιδίου 
προςβάλλεται επίςθσ, λόγω περίκλαςθσ και από τουσ νότιουσ κυματιςμοφσ. Κατά ςυνζπεια, 
απαιτείται ταχεία προςταςία των υφιςτάμενων υποδομϊν λιμζνα, προκειμζνου να αποφευχκεί 
καταςτροφι αυτϊν.  
 
Το παρόν ζργο περιλαμβάνει τθν ενίςχυςθ του ακραίου τμιματοσ μικουσ 60 περίπου μζτρων 
του υφιςτάμενου προςινεμου μϊλου του λιμζνα Ρλάκασ Λεωνιδίου. Το ςυγκεκριμζνο τμιμα 
αποτελεί τθν υπό γωνία επζκταςθ του ευκφγραμμου τμιματοσ των 120 περίπου μζτρων και 
χρίηει προςταςίασ λόγω κυματιςμϊν που δθμιουργοφνται ςε ιδιαίτερα ακραίεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. Θ επζκταςθ αυτι καταςκευάςτθκε το 2000 με καμπι προσ τα νοτιοδυτικά και ςε 
περιοχζσ πολφ μεγάλων βακϊν (μεγαλυτζρων των 20 μ.). Κατά τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
υπάρχει ενδεχόμενο παράςυρςθσ των φυςικϊν ογκολίκων προσ τα βακιά με κίνδυνο να γίνει θ 
κλίςθ του προςινεμου πρανοφσ θπιότερθ, να κατακερματιςτεί ο προφυλακτιριοσ τοίχοσ και να 
καταςτραφοφν όλεσ οι επιςτρϊςεισ των ανωδομϊν, τα υλικά βάςεωσ- υποβάςεωσ κακϊσ και οι 
γραμμζσ Θ/Μ παροχϊν. 
 
Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθν ενίςχυςθ των εγκαταςτάςεων φδρευςθσ, πυροπροςταςίασ και Θ/Μ 
παροχϊν, κακϊσ και τθν καταςκευι τθσ υποδομισ υποδοχισ πυρςοφ. 
 
 
 

2. ΘΕΗ – ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  
 
Το λιμάνι τθσ Ρλάκασ Λεωνιδίου βρίςκεται ςτθν ανατολικι ακτι τθσ Ρελοποννιςου ςτον Νομό 
Αρκαδίασ και ςυγκεκριμζνα ςτισ ακτζσ τθσ Κυνουρίασ, ςτο νότιο άκρο του Αργολικοφ Κόλπου. Θ 
ακτι βρζχεται από το ΝΔ τμιμα του Αιγαίου Αρχιπελάγουσ – Μυρτϊο Ρζλαγοσ. Το λιμάνι τθσ 
πλάκασ Λεωνιδίου απζχει από το Λεωνίδιο 3,5 χιλιόμετρα περίπου. Ο λιμζνασ αποτελείται από 
αβακζσ παραλιακό κρθπίδωμα, μικρό προβλιτα αλιευτικϊν ςκαφϊν και τον προςινεμο μϊλο, 
εκτεινόμενο προσ Νότο ςυνολικά για 120 μ περίπου και από το πρόςκετο κεκαμμζνο αναφερκζν 
τμιμα μικουσ 60 περίπου μζτρων. Ριο ςυγκεκριμζνα, το αρχικό τμιμα του προςινεμου μϊλου 
είναι καταςκευαςμζνο με μεικτι διατομι, εξωτερικά κωράκιςθ και εςωτερικά κρθπίδωμα και 
ζχει πλάτοσ δαπζδου κυκλοφορίασ 8 μ (από τθν κρθπίδα ζωσ τον προφυλακτιριο τοίχο) και το 
κεκαμμζνο τμιμα που εκτείνεται προσ Νοτιοδυτικι κατεφκυνςθ, ζχει πλάτοσ 15 μ περίπου. 
 
Θ αρχικι μελζτθ τθσ επζκταςθσ που είχε εγκρικεί το 1998, προζβλεπε κφρια κωράκιςθ μζχρι το 
βάκοσ των 4 μ, από φυςικοφσ ογκολίκουσ 10-20 τον. και με κλίςθ 3:2 (3 οριηόντια, 2 
κατακόρυφα) για τον κορμό του ζργου και 2:1 για τθν περιοχι του ακρομωλίου. Σε μεγαλφτερα 
βάκθ των 4 μ προβλζπονταν και άλλεσ κατθγορίεσ φυςικϊν ογκολίκων από 200-6.000 kg. 
 
Το χαρακτθριςτικό φψοσ κφματοσ που προςβάλλει τθν περιοχι, όπωσ υπολογίηεται ςτθν μελζτθ 
«Αποκατάςταςθ ηθμιϊν λιμζνα Ρλάκασ Λεωνιδίου, Διμου Νότιασ Κυνουρίασ, μετά τθ κεομθνία 
τθσ 6θσ Φεβρουαρίου 2012» που ζχει ςυνταχκεί από τθν Διεφκυνςθ Λιμενικϊν Υποδομϊν του 
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου, είναι τθσ τάξεωσ των 5 περίπου μζτρων.  
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Στθν αρχικι μελζτθ (που είχε ςυνταχκεί προ 15ετίασ και πλζον με τθν ιςχφουςα για οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ τότε πρακτικι) είχε γίνει θ ακόλουκθ παραδοχι όπωσ διατυπϊνεται ςτο τεφχοσ τθσ 
Τεχνικισ Ζκκεςθσ, Μάρτιοσ 1996: « Ωσ κφμα ςχεδιαςμοφ λαμβάνεται Η=4m. Στην περίπτωςη που 
ςυμβεί μεγαλφτερη καταιγίδα τότε είναι πιθανή η αρπαγή ενόσ αριθμοφ Φ.Ο. Σε μια τζτοια 
περίπτωςη θα γίνεται επανατοποθζτηςη των Φ.Ο. Η λφςη αυτή είναι προτιμότερη από την 
υπερδιαςταςιολόγηςη του ζργου περιμζνοντασ την εμφάνιςη ενόσ ακραίου γεγονότοσ».  
 
Οι κεομθνίεσ όμωσ που ζχουν ςυμβεί τα τελευταία χρόνια (Απόφαςθ Κιρυξθσ Ρεριοχισ ςε 
Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 750/7-2-2012 Απόφαςθ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ)  κάνει αντιλθπτό ότι οι προβλεπόμενεσ και εγκατεςτθμζνεσ κατθγορίεσ φυςικϊν 
ογκολίκων κωράκιςθσ δεν επαρκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ μιασ νζασ καταιγίδασ. 
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Φωτ. 1: Αεροφωτογραφία λιμζνα Λεωνιδίου. 

 

 

Φωτ. 2: Ηθμιζσ τθσ κωράκιςθσ και του προφυλακτιριου τοίχου ςτο υφιςτάμενο Νοτιοδυτικό 
τμιμα του μϊλου. 
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Φωτ. 3: Ηθμιζσ ςτο κατάςτρωμα του υφιςτάμενου κρθπιδϊματοσ τθσ εςωτερικισ πλευράσ. 

 

 

Φωτ. 4: Υπολείμματα κωράκιςθσ από φυςικοφσ ογκόλικουσ τθσ προςινεμθσ πλευράσ του 
μϊλου. 
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3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΡΟΗΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ 
 
Θ αναγκαιότθτα προςταςίασ του υφιςτάμενου προςινεμου μϊλου είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ για 
τον λιμζνα του Λεωνιδίου αφενόσ μεν διότι για τθν επζκταςθ των 60 μ. ζχουν χρθςιμοποιθκεί 
τεράςτιεσ ποςότθτεσ λατομικϊν υλικϊν και φυςικϊν ογκολίκων και αν αυτά παραςυρκοφν από 
τουσ κυματιςμοφσ του επερχόμενου χειμϊνα, κα επζλκει καταςτροφι τμιματοσ του 
υφιςτάμενου λιμζνα, πζραν τθσ απϊλειασ ςε ςθμερινζσ αξίεσ του κόςτουσ που δαπανικθκε το 
2000 για το τμιμα αυτό του ζργου.  
 
Αφετζρου δε, εάν δεν ενιςχυκεί ςφντομα, κα καταςτραφεί το λειτουργικό κρθπίδωμα με 
απρόβλεπτα λειτουργικά και λοιπά προβλιματα που κα ςυνεπάγονται και καταςτροφι 
τμιματοσ τθσ ςθμερινισ αμμϊδουσ παραλίασ ςτα βόρεια του μϊλου.  
Τα ςκάφθ που επιςκζπτονται τον λιμζνα είναι ωσ επί το πλείςτον ςκάφθ αναψυχισ (γιοτ), 
μικουσ ζωσ και 25 m, αλιευτικά, κακϊσ επίςθσ και δυνατότθτα υποδοχισ ιπτάμενων δελφινιϊν 
(flying dolphins) τα οποία κα εκτελοφν δρομολόγια όλο τον χρόνο και κυρίωσ κατά τθ κερινι 
περίοδο.  
Επίςθσ, θ υποδομι του νζου λιμζνα κα μπορεί να υποςτθρίξει και θμερόπλοιο εξυπθρζτθςθσ τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ, δεδομζνου ότι θ οδικι προςπζλαςθ προσ το Λεωνίδιο είναι δφςκολθ, 
χρονοβόρα και δαπανθρι ςε καφςιμα. 
Για τθ ςυντομότερθ κατά το δυνατόν αναγκαία ενίςχυςθ κρίνεται ςκόπιμο να μθν γίνει άρςθ 
λικορριπϊν και φυςικϊν ογκολίκων προσ επανατοποκζτθςι τουσ, αλλά να ςυμπλθρωκεί θ 
κωράκιςθ κάτω από τθ ςτάκμθ των -9 μ. μόνο με λίκινα υλικά και νζουσ ογκολίκουσ 
περιοριςμζνου όμωσ όγκου, βάρουσ μζχρι 4τον. και θ υπόλοιπθ κωράκιςθ να γίνει με ειδικοφσ 
τεχνθτοφσ ογκόλικουσ τετράποδα από ςκυρόδεμα, αφοφ προθγθκεί ςτοιχειϊδθσ μόρφωςθ του 
υφιςτάμενου υποςτρϊματοσ και τθσ δευτερεφουςασ ςτρϊςθσ με πεπεραςμζνου και 
επιμετροφμενου μικροφ ςχετικά όγκου λικορριπϊν και φυςικϊν ογκολίκων μικρϊν κατθγοριϊν. 
Με τον τρόπο αυτόν δεν διαπλατφνεται το εφροσ κατάλθψθσ του πυκμζνα, ϊςτε να μθν 
δθμιουργοφνται κζματα με τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία. Θ λφςθ των τετραπόδων προκρίκθκε 
από άλλουσ εναλλακτικοφσ τφπουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ακροπόδων. Τα ακρόποδα 
παρόλο που τοποκετοφνται κεωρθτικά ςε μια ςτρϊςθ, είχαν ςοβαρά προβλιματα ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, κακϊσ απαιτοφςαν μεγάλα μικθ ςυναρμογϊν, με ςυνζπεια να 
καταλαμβάνουν μεγάλα τμιματα για τθν ςυναρμογι με τουσ υφιςτάμενουσ φυςικοφσ 
ογκολίκουσ του μθ καταςτραφζντοσ τμιματοσ αλλά κα δθμιουργοφςαν και προβλιματα ςτθν 
βόρεια αμμϊδθ ακτι, λόγω των μεγάλων απαιτοφμενων μθκϊν για τισ ςυναρμογζσ και το νζο 
ακρομϊλιο. Τα ακρόποδα με τισ ςυνικεισ κλίςεισ τουσ 4:3 που τοποκετοφνται απαιτοφν επίςθσ 
πολφ μεγαλφτερουσ όγκουσ υλικϊν λατομείων και φυςικϊν ογκολίκων για τισ υποκείμενεσ 
ςτρϊςεισ τουσ. 
 
Θ ενίςχυςθ περιλαμβάνει τα ακόλουκα τεχνικά αντικείμενα: 

α. Τισ εργαςίεσ αποξιλωςθσ, κατακερματιςμοφ, μεταφοράσ απομάκρυνςθσ και εναπόκεςθσ 
των εκ ςκυροδζματοσ τμθμάτων των ανωδομϊν του ζργου (δαπζδων, προφυλακτιριου 
τοίχου, φρεατίων, Θ/Μ παροχϊν κλπ). 

β. Τισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ςτισ προβλεπόμενεσ από τισ διατομζσ τθσ μελζτθσ, κζςεισ 
λικορριπϊν, φυςικϊν και ειδικϊν τεχνθτϊν ογκολίκων τθσ κωράκιςθσ. 

γ. Τισ εργαςίεσ ανακαταςκευισ όλων των εκ ςκυροδζματοσ τμθμάτων του ζργου που 
χρίηουν ενίςχυςθσ, οφτωσ ϊςτε το ζργο να αποκτιςει νζεσ ενιςχυμζνεσ διατομζσ. 

δ. Τισ εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και εγκατάςταςθσ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του λιμενοβραχίονα. 
ε. Τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ φδρευςθσ, πυροπροςταςίασ και υποδομισ πυρςοφ. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται ςυνοπτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προτεινόμενων 
υλικϊν και εργαςιϊν, παραπζμποντασ και ςτα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ μελζτθσ για τθν καλφτερθ 
κατανόθςι τουσ.  
 
4.1 Θωράκιςη προςήνεμου πρανοφσ  
 
4.1.1. Συμπαγείσ ειδικοί τεχνθτοί ογκόλικοι – τετράποδα 
 
Ππωσ αναφζρκθκε, δεν γίνεται άρςθ λικορριπϊν και φυςικϊν ογκολίκων από τθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ του προςινεμου πρανοφσ, αλλά προβλζπεται θ τοποκζτθςθ τετραπόδων τα οποία 
είναι ςυμπαγείσ, ειδικοφ τφπου τεχνθτοί ογκόλικοι από άοπλο ςκυρόδεμα. Θ ςτζψθ των 
τετραπόδων κα ανζρχεται ςτα +4 μ από τθ Μ.Σ.Θ., ιτοι ςτθν ίδια ςτάκμθ με τθ ςτζψθ του νζου 
προφυλακτιριου τοίχου. Πταν το κφμα προςπίπτει ςτθν άνω ςτρϊςθ κωράκιςθσ ζνα μεγάλο 
μζροσ τθσ μάηασ του νεροφ περνάει δια μζςω των κενϊν μεταξφ των τετραπόδων (που 
ανζρχονται ςτο 50% περίπου) και ςυμβάλλει ςε μεγάλο ποςοςτό απόςβεςθσ τθσ κυματικισ 
ενζργειασ, μειϊνοντάσ τθν ςθμαντικά όταν αυτι φτάνει ςτθν περιοχι του προφυλακτιριου 
τοίχου, αποφεφγοντασ επίςθσ και τθν υπερπιδθςθ. Το ποςοςτό τθσ υπερπιδθςθσ ςτθ 
ςυγκριμζνθ περίπτωςθ κα είναι πολφ μικρότερο του κεωρθτικά αποδεκτοφ, δεδομζνθσ τθσ 
γεωμετρίασ τθσ διατομισ με το μεγάλο πλάτοσ ςτζψθσ. Τα τετράποδα κα τοποκετθκοφν ςε κλίςθ 
3/2, όπωσ φαίνεται και ςτα αντίςτοιχα ςχζδια των τομϊν (Λ.401-Λ.412), με μικρζσ ςχετικά 
ςυμπλθρωκείςεσ επιπεδοποιιςεισ του αποτυπωκζντοσ υποβάκρου, το οποίο αποτελείται από τα 
υλικά κωρακίςεων και πυρινα τθσ προθγοφμενθσ εργολαβίασ (του 2000), όπωσ φυςικοί 
ογκόλικοι, λικορριπζσ κλπ. Το πλάτοσ τθσ ςτζψθσ των τετραπόδων κα είναι μεταβλθτό ςτισ 
ςυναρμογζσ του κλειςίματοσ των εργαςιϊν, εκτόσ από τισ διατομζσ 29 ζωσ 38 και τισ διατομζσ 
43-Α, 43-Β και 43-C. Θ επιλεγείςα κλίςθ 3/2 ζχει ςαν αποτζλεςμα μικρότερεσ ποςότθτεσ υλικϊν 
ςε ςφγκριςθ με άλλεσ κλίςεισ πρανϊν που δοκιμάςτθκαν και κατά ςυνζπεια ςθμαντικι 
εξοικονόμθςθ δαπάνθσ των εργαςιϊν ενίςχυςθσ.  
 
Εκτόσ του ότι τα τετράποδα ςυντελοφν ςε ςθμαντικι απόςβεςθ τθσ κυματικισ ενζργειασ, λόγω 
του ςχιματόσ τουσ και του ότι κάνουν καλι αλλθλοεμπλοκι μεταξφ τουσ, ζχουν μεγαλφτερθ 
ευςτάκεια (stability) ςε ςφγκριςθ με τουσ φυςικοφσ ογκολίκουσ ιςοδφναμου μεγζκουσ και 
μάλιςτα όταν όλο το κεκαμμζνο τμιμα τθσ ηϊνθσ κωράκιςθσ δζχεται προςβολι των κρίςιμων 
κυματιςμϊν υπό γωνία και επιβάλλει αντίςτοιχο ςχεδιαςμό τθσ κωράκιςθσ. Το κάκε τετράποδο 
υπολογίςκθκε να είναι 6,3 μ3 που αντιςτοιχεί ςε βάροσ (εν ξθρϊ) ίςο με 15 τόνουσ περίπου ενϊ 
οι διαςτάςεισ του φαίνονται ςτο καταςκευαςτικό ςχζδιο Λ.500. Τα τετράποδα κα τοποκετθκοφν 
ςε δφο ςτρϊςεισ και το ςυνολικό πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ κα είναι ίςο με 3,80 μ, όπωσ φαίνεται και 
ςτο ςχζδιο των διατομϊν (Λ.401-Λ.412). Ππωσ αναφζρκθκε και πριν, θ ςτάκμθ τθσ ςτζψθσ των 
τετραπόδων κα ανζρχεται ςτα +4 μ από τθ Μ.Σ.Θ. ενϊ ο πόδασ τθσ ςτρϊςθσ κα εδράηεται ςτα –9 
μ από τθ Μ.Σ.Θ., πάνω ςε φυςικοφσ ογκολίκουσ λατομικισ προζλευςθσ και ατομικοφ βάρουσ 2,5-
4 τόνων. Πλα τα αδρανι και οι διαβακμίςεισ των φυςικϊν ογκολίκων και λικορριπϊν κα είναι 
δυνατόν να προμθκεφονται από λατομεία ςχετικά κοντά ςτο ζργο. Τα κοντινότερο ςτο ζργο 
λατομείο απζχει 10 χλμ. από τθν περιοχι των ζργων ανακαταςκευισ. 
 
4.1.2. Φυςικοί ογκόλικοι λατομικισ προζλευςθσ ατομικοφ βάρουσ 1,0-2,0 τόνων – Λικορριπζσ / 

Φυςικοί ογκόλικοι λατομικισ προζλευςθσ 0,5-500 χγρ. 
 
Για τθ διαμόρφωςθ του κατάλλθλου πρίςματοσ ςτιριξθσ και δόμθςθσ των τετραπόδων 
προβλζπεται θ τοποκζτθςθ φυςικϊν ογκολίκων λατομικισ προζλευςθσ και ατομικοφ βάρουσ 
1,0-2,0 τόνων. Το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ τθσ ανωτζρω κατθγορίασ φυςικϊν ογκολίκων είναι περίπου 
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ίςο με 1,60 μ. Ρροβλζπεται θ ςυγκεκριμζνθ διαβάκμιςθ φυςικϊν ογκολίκων ϊςτε να 
αποφευχκεί ο κίνδυνοσ διαφυγισ των υποκειμζνων ςιμερα υλικϊν δια μζςω των κενϊν των 
τετραπόδων.  
 
Θ υφιςτάμενθ διατομι αποτελείται από υλικά τθσ προθγοφμενθσ εργολαβίασ, ιτοι κυρίωσ 
φυςικοφσ ογκολίκουσ και από μικρζσ ποςότθτεσ μεγάλθσ διαβάκμιςθσ λικορριπϊν. Κατά 
ςυνζπεια θ επιφάνεια του δθμιουργθκζντοσ πρανοφσ είναι ανϊμαλθ και θ ζδραςθ των φυςικϊν 
ογκολίκων 1-2 τόνων ςε αυτόν κα κακίςταται ιδιαίτερα δφςκολθ. Για τον λόγο αυτόν 
προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ςτο υφιςτάμενο πρανζσ φυςικϊν ογκολίκων λατομικισ προζλευςθσ 
και ατομικοφ βάρουσ 0,5-500 χγρ. Θ εν λόγω διαβάκμιςθ κα ςυναρμόηεται ςτα κενά που ζχουν 
δθμιουργθκεί από τουσ φυςικοφσ ογκολίκουσ που αποτελοφν το υφιςτάμενο διαμορφωκζν 
πρανζσ, ςυντελϊντασ ζτςι ςτθν ομαλοποίθςθ τθσ επιφάνειασ και επομζνωσ ςε μία πιο ςτακερι 
ζδραςθ των φυςικϊν ογκολίκων 1,0-2,0 τόνων. Επίςθσ, οι λικορριπζσ και φυςικοί ογκόλικοι 
κατθγορίασ 0,5-500 χγρ. κα ςυμπλθρϊνουν τα κενά, ϊςτε να ακολουκιςει θ τοποκζτθςθ τθσ 
ενδιάμεςθσ ςτρϊςθσ φίλτρου εκ φυςικϊν ογκολίκων. 
 
4.1.3. Φυςικοί ογκόλικοι λατομικισ προζλευςθσ και ατομικοφ βάρουσ 2,5-4,0 τόνων – Φυςικοί 

ογκόλικοι λατομικισ προζλευςθσ και ατομικοφ βάρουσ 0,2-1,5 τόνων 
 
Με το προβλεπόμενο πρίςμα με φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ βάρουσ 2,5-4 τόνων κα 
εξαςφαλίηεται ο πόδασ τθσ ςτρϊςθσ των τετραπόδων. Θ δευτερεφουςα ςτρϊςθ προβλζπεται με 
φυςικοφσ ογκολίκουσ 1,0-2,0 τόνων. Ωσ χαρακτθριςτικό φψοσ κφματοσ ςχεδιαςμοφ λιφκθκε για 
τουσ υπολογιςμοφσ HS=5 μ. Ο πόδασ τθσ κφριασ κωράκιςθσ των τετραπόδων κεωρθτικά πρζπει 
να φκάνει μζχρι βάκοσ 1,5HS – 2,0HS κάτω από τθ Μζςθ Στάκμθ Θάλαςςασ (Μ.Σ.Θ.) Κατά 
ςυνζπεια, θ ςτζψθ τθσ ςτρϊςθσ των φυςικϊν ογκολίκων ατομικοφ βάρουσ 2,5-4,0 τόνων 
προβλζπεται ςτθ ςτάκμθ –9 μ από τθ Μ.Σ.Θ., ενϊ θ ζδραςθ ςτθ ςτάκμθ –15 μ από τθ Μ.Σ.Θ. Το 
πλάτοσ τθσ ςτζψθσ του εν λόγω πρίςματοσ φυςικϊν ογκολίκων προβλζπεται ίςο με 5,50 μ. Θ 
δευτερεφουςα ηϊνθ κωράκιςθσ και το πρίςμα ζδραςθσ με φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ 
βάρουσ 2,5 -4,0 τόνων και κατά ςυνζπεια ολόκλθρο το πρανζσ, κα εδράηονται ςε ςτρϊςθ από 
φυςικοφσ ογκολίκουσ λατομικισ προζλευςθσ και ατομικοφ βάρουσ 0,2-1,5 τόνων, όπωσ φαίνεται 
και ςτα αντίςτοιχα ςχζδια των τομϊν (Λ.401-Λ.412). Οι φυςικοί ογκόλικοι ατομικοφ βάρουσ 2,5-
4,0 τόνων και 0,2-1,5 τόνων κα τοποκετθκοφν και αυτοί με τθν ίδια κλίςθ του πρανοφσ, ιτοι τθν 
3/2. Οι ανωτζρω αναφερκείςεσ διαβακμίςεισ του πρανοφσ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ διατομζσ, 
εκτόσ από τθν αρχι του ζργου (τομζσ 11-Α ζωσ 11-Η) και ςτο κλείςιμό του (διατομι 43-C). Στθν 
αφετθρία του το ζργο κα κάνει ςτροφι για να ςυναρμόςει με τθν ακτι και όςο κα πλθςιάηει ςε 
αυτι τα βάκθ κα μειϊνονται ςθμαντικά, επομζνωσ θ ςυναρμογι κα αποτελείται κυρίωσ από τθ 
ςτρϊςθ των τετραπόδων με τθν κλίςθ 3/2 και επιπλζον άλλθ μία ςτρϊςθ τετραπόδων με πιο 
ιπια κλίςθ από πάνω. Ππου απαιτείται, κα γίνεται ςυμπλιρωςθ ειδικοφ πυρινοσ (με λίκινα 
υλικά κατθγορίασ 0,5-500 χγρ) προκειμζνου να προκφψει θ απαιτοφμενθ επιπεδότθτα για τθν 
ορκι τοποκζτθςθ τθσ υπερκείμενθσ ηϊνθσ με φυςικοφσ ογκολίκουσ 1,0-2,0 τόνων. Το ίδιο 
ςυμβαίνει και ςτο κλείςιμο του ζργου και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ διατομι 43-C. Θ διάταξθ και 
κωράκιςθ των πρανϊν είναι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του CEM (Coastal Engineering Manual). 
 
4.2 Ενίςχυςη προφυλακτήριου τοίχου και δαπζδου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
 
Ο προφυλακτιριοσ τοίχοσ κα είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25, κα ζχει 
κατακόρυφθ εξωτερικι παρειά. Το φφαλο τμιμα του προφυλακτιριου τοίχου κα προεκτείνεται 
και κάτω από τθ Μ.Σ.Θ. για τθν αποφυγι υποςκαφϊν από τουσ κυματιςμοφσ. Θ εςωτερικι 
υπινεμθ πλευρά του προφυλακτιριου τοίχου και κακόλο το μικοσ του, κα είναι λικεπενδυμζνο 
για λόγουσ αιςκθτικοφσ, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Ππωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, 
μετά τθν κακαίρεςθ των υφιςτάμενων δαπζδων, κα καταςκευαςτοφν νζα, τα οποία κα ζχουν 
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πάχοσ 20 εκ, κα είναι κατθγορίασ ςκυροδζματοσ C20/25 και κα είναι οπλιςμζνα πάνω και κάτω 
με δομικό πλζγμα τφπου T196 (Φ5/10 και διαςτάςεισ φφλλου 5μ x 2,15μ), ζτςι ϊςτε να 
κακίςταται δυνατι θ χριςθ τουσ από βαρζα οχιματα όπωσ φορτθγά, επιβατικά, ποφλμαν κ.λπ. 
Πςον αφορά τθν υποδομι των νζων δαπζδων από ςκυρόδεμα, προβλζπεται θ καταςκευι διπλισ 
ςτρϊςθσ υπόβαςθσ από κραυςτά υλικά, πάχουσ 10 εκ. θ κάκε μία (Ρ.Τ.Ρ. Ο-150) και διπλι 
ςτρϊςθ βάςθσ από κραυςτά υλικά, πάχουσ 10 εκ. θ κάκε μία (Ρ.Τ.Ρ. Ο-155). Ο νζοσ 
προφυλακτιριοσ τοίχοσ κα εκτείνεται για 60 μ περίπου κατά το νζο μικοσ του μϊλου και κα 
ςχθματίηει γωνία 90° με 12 νζα μζτρα περίπου ςτο κλείςιμο του ζργου, ςτθν περιοχι του 
ακρομωλίου. Τα 12 αυτά μζτρα μετά τθ ςτροφι του ζργου, προβλζπονται από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ και οπλιςμοφ ίδιου με αυτό του νζου προφυλακτιριου τοίχου. Ο 
προφυλακτιριοσ τοίχοσ ςτο ακραίο αυτό τμιμα του κα αγκυρϊνεται ςτθν ανωδομι του 
υφιςτάμενου κρθπιδϊματοσ, αφοφ διανοιχκοφν οπζσ για χριςθ εποξειδικϊν υλικϊν για τθν 
τοποκζτθςθ του οπλιςμοφ ςε οπζσ που κα διανοίγονται ςτθν υφιςτάμενθ ανωδομι του πζρατοσ 
του κρθπιδϊματοσ. Τα ςκυροδζματα των νζων δαπζδων κα ςυναρμόηουν μεταξφ τουσ με αρμοφσ 
διαςτολισ τφπου Β και πάχουσ 25 χιλ., ενϊ θ ςυναρμογι των νζων δαπζδων με τθ βάςθ του νζου 
προφυλακτιριου τοίχου ι με τθν υφιςτάμενθ ανωδομι προσ το μζτωπο του ζργου (ςτθν 
εςωτερικι πλευρά του μϊλου όπου δζνουν τα ςκάφθ) κα επιτυγχάνεται με αρμοφσ τφπου Α και 
πάχουσ 25 χιλ. Οι λεπτομζρειεσ των ανωτζρω αρμϊν φαίνονται ςτο ςχζδιο Λ.600. 
 
 
4.3 Καταςκευή μόνιμου ςυςτήματοσ πρόςδεςησ ςκαφών. 
 
Λόγω των ιςχυρϊν Νότιων-Νοτιανατολικϊν Ανζμων που επικρατϊν ςτθν περιοχι του Αργολικοφ 
κόλπου κρίνεται αναγκαία θ αςφαλι πρόςδεςθ των ςκαφϊν με μόνιμο ςφςτθμα αγκυροβολίασ 
αποτελοφμενο από τεχνθτοφσ ογκόλικουσ, εν κερμό γαλβανιςμζνθ αλυςίδα μάνα o link Φ30 και 
εγκάρςιουσ κλάδουσ αποτελοφμενουσ από βυκιηόμενθ αλυςίδα, ανυψοφμενθ αλυςίδα και 
πολυαμιδικό ςχοινί διαςτάςεων ανάλογα με τθν προβλεπόμενθ κατθγορία ςκάφουσ Σχζδιο Ο1.   
 
 
 4.4 Σοποθζτηςη Ανοξείδωτου οβελοφ φανών. 
 
Θα τοποκετθκεί μία ςιδθρόπλεκτθ καταςκευι (οβελόσ) από ανοξείδωτο χάλυβα για τθν 
τοποκζτθςθ φανοφ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ. Ο οβελόσ κα πακτωκεί ςε βάςθ από ςκυρόδεμα, 
ςφμφωνα με το αντίςτοιχο καταςκευαςτικό ςχζδιο τθσ Υπθρεςίασ Φάρων του Ρολεμικοφ 
Ναυτικοφ και κα χρωματιςτεί με μορφι, ςχιμα και χρϊματα όπωσ κακορίηεται από το ςχζδιο και 
τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που το ςυνοδεφουν, με τθν ζγκριςθ του κυρίου του ζργου.   
 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
 
5.1 Γενικά - Αντικείμενο 
 
Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι αναφζρεται ςτισ εγκαταςτάςεισ Θλεκτροφωτιςμοφ, Φδρευςθσ και 
Ρυρόςβεςθσ, κακϊσ και ςτθν εγκατάςταςθ δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων ςτο ζργο: «Ζργα 
προςταςίασ Λιμζνα Πλάκασ Λεωνιδίου, Δήμου Νότιασ Κυνουρίασ». 
 
Με το ζργο αυτό, αφοφ απομακρυνκοφν τα κατεςτραμμζνα από τθ διάβρωςθ τθσ κάλαςςασ 
δίκτυα και τεμάχια (φανοςτάτεσ, φρεάτια, κρουνόσ, δικλείδεσ), προβλζπεται θ τοποκζτθςθ νζων 
φανοςτατϊν ςε όλο το μικοσ του λιμζνα και θ εγκατάςταςθ των υποδομϊν για τθν παροχι 
ρεφματοσ, νεροφ γενικισ χριςθσ και πυρόςβεςθσ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν τα ςκάφθ που 
κα προςαράηουν, να αποκαταςτακεί θ λειτουργία των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 
του λιμζνα και με απϊτερο ςτόχο τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 
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5.2 Εγκατάςταςη Υδρευςησ 
 
Θ τροφοδότθςθ με νερό χριςθσ του λιμανιοφ κα γίνει από το δίκτυο του Διμου Νότιασ 
Κυνουρίασ μζςω ενόσ μετρθτι που κα τοποκετθκεί μζςα ςε φρεάτιο και ςε κζςθ που φαίνεται 
ςτα ςχζδια. Από τον μετρθτι κα αναχωρεί ο κεντρικόσ ςωλινασ παροχισ, από ςωλινα 
πολυαικυλενίου 3θσ γενιάσ (MRS 10, PE 100), ονομ. διαμζτρου DN 63 mm και ονομ. πίεςθσ Ν 16 
atm, ο οποίοσ κα τροφοδοτεί τουσ κρουνοφσ που υπάρχουν ςε κάκε ζνα πυργίςκο εξυπθρζτθςθσ 
ςκαφϊν μζςω κεντρικοφ διακόπτθ (βάνα). 

Πλοι οι κλάδοι κα οδεφουν εντόσ καναλιοφ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πλάτουσ 1,00 μ, βάκουσ 
0,70 μ και μικουσ 300,00 μ μζςα ςε πλαςτικό ςωλινα PVC, διαμζτρου Φ100 mm, 6 atm. Οι 
διακλαδϊςεισ προσ τουσ πυργίςκουσ εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν κα γίνονται μζςα ςτα φρεάτια και 
ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια, οι ςωλινεσ κα οδεφουν ςε βάκοσ 0,20 εκ. κάτω από το 
κατάςτρωμα του κριπιδϊματοσ και κα καταλιγουν ςε κρουνοφσ ςφαιρικοφσ 1/2’’ 
τοποκετθμζνουσ ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνα ‘’κολωνάκια’’ και ςε φψοσ 1,00 μ από τθν τελικι 
ςτάκμθ του καταςτρϊματοσ. Πλο το δίκτυο των ςωλθνϊςεων τροφοδοςίασ ςκαφϊν κα 
καταςκευαςτεί από ςωλινεσ πολυαικυλενίου Ε (ΕΝ 12201/2) διαμζτρων Φ22 mm. 

Για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκαφϊν κα τοποκετθκοφν ςυνολικά 21 ςυςτιματα τροφοδοςίασ 
ςκαφϊν τριϊν τφπων, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τα ςυςτιματα αυτά 
κα παρζχουν ςτα ςκάφθ θλεκτρικό ρεφμα και πόςιμο νερό. Κατά περίπτωςθ οι «πυργίςκοι» κα 
φζρουν 2 ι 3 ςφαιρικοφσ κρουνοφσ ζκαςτοσ. Οι κρουνοί υδρολθψίασ κα φζρουν ακροςτόμιο με 
ρακόρ κατάλλθλο για ςφνδεςθ πλαςτικοφ ςωλινα. Πλεσ οι βάνεσ κα είναι ςφαιρικζσ (ball valves) 
και κα τοποκετοφνται πριν από κάκε πυργίςκο εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν. 

Ρροβλζπονται φρεάτια διακλάδωςθσ πλθςίον των ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ ςκαφϊν και 
αλλαγισ κατεφκυνςθσ, όπωσ φαίνεται ςτο ΣΧΕΔΙΟ ΥΔ.1. 

 
5.3 Ηλεκτρικά - Φωτιςμόσ 
 
Ρροβλζπεται θ ςφνδεςθ του λιμζνα με το δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΘΕ με τριφαςικι παροχι νοφμερο 5. 
Θα τοποκετθκοφν ςυνολικά τρεισ πίνακεσ τεςςάρων αναχωριςεων ςτισ κζςεισ που φαίνεται ςτα 
ςχζδια. 

Ο θλεκτροφωτιςμόσ του λιμανιοφ κα πραγματοποιθκεί με τθν εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν 
ςωμάτων τφπου πυροφάνι, με λαμπτιρα τεχνολογίασ LED ιςχφοσ 50-80 W, κατάλλθλα για 
εξωτερικό φωτιςμό, τοποκετθμζνα ςε χαλφβδινουσ ιςτοφσ (φανοςτάτεσ) φψουσ 5,00 m, κατά 
μικοσ των νζων ανωδομϊν, ςτθ νοερι γραμμι των υφιςταμζνων φανοςτατϊν ςτο μθ 
κατεςτραμμζνο τμιμα του λιμζνα. 

Για τθν θλεκτροδότθςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα τοποκετθκοφν ανοξείδωτοι θλεκτρικοί 
πίνακεσ με ςτεγανι διανομι τφπου πίλλαρ, προςταςίασ Ι 54 κατά IEC 60529, ςε κατάλλθλεσ 
κζςεισ. Οι πίνακεσ κα ζχουν πόρτα με κλειδί και κα περιλαμβάνουν όλα τα όργανα λειτουργίασ 
(διακόπτεσ, αςφάλειεσ κλπ.). Θα είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνοι ςφμφωνα με το αντίςτοιχο άρκρο 
του Τιμολογίου Μελζτθσ. 

Το δίκτυο θλεκτρικισ τροφοδότθςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα είναι τριφαςικό και κα οδεφει 
υπόγεια με καλϊδια ΝΥΥ εντόσ του καναλιοφ που προαναφζρκθκε από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
πλάτουσ 1,00 μ, βάκουσ 0,70 μ και μικουσ 300,00 μ.  

Κάκε φανοςτάτθσ κα τροφοδοτείται από μια φάςθ του δικτφου. Tα καλϊδια κα οδεφουν μζςα ςε 
πλαςτικοφσ ςωλινεσ από πολυαικυλζνιο (HDPE) εξωτερικισ διαμζτρου 100 mm και ονομαςτικισ 
πίεςθσ 6 atm. Σε κάκε ςωλινα τοποκετείται γενικά ζνα μόνο καλϊδιο οδικοφ φωτιςμοφ. Τόςο ο 
ςωλινασ HDPE Φ100 mm, 6 atm, όςο και ο αγωγόσ γείωςθσ, τοποκετοφνται μζςα ςε ςωλινα 
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PVC, Φ110 mm, 6 atm, ο οποίοσ διατρζχει το κανάλι (τάφρο). Το υπόγειο καλϊδιο κα καταλιγει 
ςε φρεάτια διαςτάςεων 0,70x0,70 m πλθςίον του πίλλαρ και ςε φρεάτια 0,50x0,50 m κοντά ςτον 
εκάςτοτε χαλφβδινο ιςτό και ςε κάκε απαραίτθτο ςθμείο διακλάδωςθσ. Στα φρεάτια αυτό κα 
αφινεται μικοσ καλωδίου τουλάχιςτον 1,0 m. 

Οι ςυνδζςεισ των τροφοδοτικϊν καλωδίων κα γίνονται αποκλειςτικά ςτα ακροκιβϊτια (γκοφρζ) 
των ιςτϊν, δθλαδι το καλϊδιο κα μπαίνει ςε κάκε ιςτό, κα ςυνδζεται ςτο ακροκιβϊτιο και κα 
ξαναβγαίνει για τθν τροφοδότθςθ του επόμενου ιςτοφ. Θ τροφοδότθςθ κάκε φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ από το ακροκιβϊτιο του ιςτοφ κα γίνεται με καλϊδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2. 

Θ εγκατάςταςθ θλεκτροφωτιςμοφ κα είναι γειωμζνθ και θ αντίςταςθ γείωςθσ πρζπει να είναι 
μικρότερθ από 1 Ohm. Για τθ γείωςθ τθσ εγκατάςταςθσ προβλζπεται γυμνόσ χάλκινοσ 
πολφκλωνοσ αγωγόσ διατομισ 25 mm2. Ο αγωγόσ γειϊςεωσ κα τοποκετθκεί ςτθν ίδια τάφρο με 
τον ςωλινα και το τροφοδοτικό καλϊδιο των ιςτϊν.  

Ο κφριοσ αγωγόσ γείωςθσ κα ςυνδεκεί επίςθσ ςτθ ςτεγανι διανομι μζςα ςτο πίλλαρ, κακϊσ και 
με το ςφςτθμα γείωςθσ. Αυτό αποτελείται από θλεκτρόδιο γείωςθσ τφπου (Ε) από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ςε βάκοσ 1 m, αποτελοφμενο από: 

• τρεισ πλάκεσ εκ των οποίων οι δφο είναι διαςτάςεων 500x500mm και θ τρίτθ κα ζχει 
διαςτάςεισ 750x500mm. 

• ςτοιχείο που αποτελείται από δφο πλάκεσ εκ των οποίων θ μία κα ζχει διαςτάςεισ 
750x500mm και θ δεφτερθ 500x500 mm. 

Ρροβλζπεται επίςθσ θ τοποκζτθςθ μίασ ράβδου γείωςθσ χαλφβδινθσ θλεκτρολυτικά 
επιχαλκωμζνθσ μικουσ 3,00 μ, διαμζτρου κορμοφ 17mm ςτθ κζςθ που φαίνεται ςτο ςχζδιο 
ΘΛΜ.1. 

Τα 7 από τα 21 ςυςτιματα τροφοδοςίασ ςκαφϊν κα εξυπθρετοφνται από τον Ρίνακα Ρ1, τα 12 
από τον πίνακα Ρ2 και τα υπόλοιπα 2 από τον πίνακα Ρ3.  
 
5.4 Εγκατάςταςη Πυρόςβεςησ 
 
Θ εγκατάςταςθ αυτι είναι ουςιαςτικά νζα εγκατάςταςθ για τον λιμζνα και κα είναι ςφμφωνθ με 
τθν υπ’ αρ. 34897/Φ.700.1/02 (ΦΕΚ 844 Β’/08-07-02) πυροςβεςτικι διάταξθ 10/2002 ςχετικά με τθ 
λιψθ μζτρων πυροπροςταςίασ ςε τουριςτικοφσ λιμζνεσ ςκαφϊν αναψυχισ, όπωσ ιςχφει.  
 
H εγκατάςταςθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ περιλαμβάνει: 
1. Μόνιμο Υδροδοτικό Ρυροςβεςτικό Δίκτυο 
2. Φορθτοφσ πυροςβεςτιρεσ. 
 
5.4.1 Μόνιμο Υδροδοτικό Ρυροςβεςτικό Δίκτυο  
 
Μόνιμο υδροδοτικό πυροςβεςτικό δίκτυο επιβάλλεται ςε όλουσ τουσ τουριςτικοφσ λιμζνεσ 
ςκαφϊν αναψυχισ και καλφπτει όλουσ τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ του τουριςτικοφ λιμζνα 
αναψυχισ. 

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροςβεςτικό δίκτυο καταςκευάηεται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο 
Ραράρτθμα Β τθσ 3/1981 Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ και ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ 664. Επίςθσ, κα 
λαμβάνονται υπόψθ τα τεχνικά ςτοιχεία που κακορίηονται ςτθν Τεχνικι Οδθγία Τ.Ε.Ε. 2451/1986. 

Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ μόνιμου υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου, με δεξαμενι νεροφ 
και πιεςτικό ςυγκρότθμα, με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Τφποσ δικτφου: Με μόνιμθ πίεςθ ςτθ βάνα τθσ πυροςβεςτικισ φωλιάσ. 
2. Κατθγορία δικτφου: Κατθγορία ΙΙΙ για από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία και ειδικά 

εκπαιδευμζνα άτομα αλλά και από τουσ ενοίκουσ (προςωπικό) ι τθν ομάδα πυροπροςταςίασ 
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μζχρι τθν άφιξθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ, με ςτόμια DN65 και DN45 και εφκαμπτουσ 
ςωλινεσ διαμζτρου 1 3/4" (45 mm). 

3. Ραροχι και πίεςθ δικτφου: Ραροχι 1.900 Lt/min για χρονικι περίοδο τουλάχιςτον 30 λεπτϊν. 
Θ παροχι φδατοσ πρζπει να είναι ικανι να διατθρεί πίεςθ 4,5 bar ςτο υψθλότερο ςθμείο 
λιψθσ κακενόσ κλάδου. με παροχι 1.900 Lt/min. Θ παροχι νεροφ ςτο πυροςβεςτικό δίκτυο 
γίνεται με αυτόματεσ πυροςβεςτικζσ αντλίεσ. 

4. Ρθγι νεροφ: Από δεξαμενι νεροφ τροφοδοτοφμενθ από το δίκτυο φδρευςθσ τθσ περιοχισ με 
ςωλινα διαμζτρου 2" και πλωτθροδιακόπτθ. 

5. Δεξαμενι νεροφ: θ ελάχιςτθ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ υπολογίηεται για λειτουργία 30 min 
με παροχι 1.900 L/min. Επιλζγεται δεξαμενι νεροφ πυρόςβεςθσ ενεργοφ χωρθτικότθτασ 75,0 
m³. 

6. Δίκτυο ςωλθνϊςεων: Από γαλβανιςμζνουσ ςιδθρςωλινεσ κατά DIN 2440 διαμζτρων DN 100 
(4") ςτον κφριο κλάδο, DN 80 ( 3" ) ςτισ ςτιλεσ και DN 65 (2 1/2") ςτισ διακλαδϊςεισ προσ τισ 
πυροςβεςτικζσ φωλιζσ. 

7. Ρυροςβεςτικζσ αντλίεσ: επιλζγεται πυροςβεςτικό αυτόµατο αντλθτικό ςυγκρότθµα που 
αποτελείται από µία θλεκτροκίνθτθ αντλία παροχισ 115,0 m3/h με πίεςθ 8,3 bar και με ιςχφ 
θλεκτροκινθτιρα 75 Θ, μία αντλία - πετρελαιοκινθτιρασ με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά και 
ιςχφ πετρελαιοκινθτιρα 80 Θ, μια θλεκτροκίνθτθ βοθκθτικι αντλία (jockey) με ιςχφ κινθτιρα 
3 Θ, πιεςτικό δοχείο 500 lit και πίνακα αυτοματιςμϊν. 

8. Ρυροςβεςτικζσ φωλιζσ: οι πυροςβεςτικζσ φωλιζσ εγκακίςτανται ζτςι ϊςτε κανζνα ςθμείο του 
χϊρου να μθν απζχει απόςταςθ μεγαλφτερθ των 25 μζτρων από τθν πλθςιζςτερθ 
πυροςβεςτικι φωλιά. Συνολικά κα τοποκετθκοφν 10 φωλιζσ, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. 
Οι πυροςβεςτικζσ φωλιζσ είναι κατάλλθλεσ για δίκτυο κατθγορίασ ΙΙI και αποτελοφνται από: 
• Ερμάριο μεταλλικό. 
• Βάνα ορκογωνικισ καταςκευισ DN 65 (2 1/2"). 
• Kορμό με θμιςφνδεςμο τφπου STORTZ DN 65 (2 1/2"). 
• Βάνα ορκογωνικισ καταςκευισ DN 50 (2") 
• Kορμό με θμιςφνδεςμο τφπου STORTZ DN 50/45 (2" /  1 3/4"). 
• Εφκαμπτο ςωλινα, με εςωτερικι επίςτρωςθ ελαςτικοφ DN 45 (1 3/4"), μικουσ 20 m και 

τυλικτιρα. 
• Αυλό ρυκμιηόμενθσ διαμζτρου προςτομίου με δυνατότθτα εκτόξευςθσ ευκείασ δζςμθσ και 

προπετάςματοσ νεροφ. 
Ανά τρεισ (3) Ρ.Φ. κα υπάρχει ζνασ πυροςβεςτικόσ ςτακμόσ εργαλείων και μζςων, ο οποίοσ 
κα διακζτει επιπλζον ζνα (1) δοχείο με αφρογόνο υλικό χωρθτικότθτασ 25 λίτρων και ζνα (1) 
αναμικτιρα αφροφ. Θα τοποκετθκοφν 3 ςτακμοί εργαλείων και μζςων. 

9. Δίδυμο ςτόμιο τροφοδοςίασ από πυροςβεςτικά οχιματα: Για τθν τροφοδότθςθ του 
πυροςβεςτικοφ δικτφου με νερό από πυροςβεςτικά οχιματα, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, κα 
υπάρχει ςφνδεςθ του κεντρικοφ δικτφου μετά τισ αντλίεσ που κα καταλιγει ςε δφο ςτόμια 
παροχισ εξωτερικά του κτιρίου, διαμζτρου 65 mm. Ο ςωλινασ ςφνδεςθσ των ςτομίων αυτϊν 
με το κεντρικό δίκτυο κα ζχει διάμετρο 100 mm και κα φζρει βαλβίδα αντεπιςτροφισ και 
ςφςτθμα αυτόματθσ αποςτράγγιςθσ. (κρουνό) για προςταςία από τον παγετό και κα βαφεί με 
δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ βαφισ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ επίβλεψθσ. 

10. Μετρθτζσ πίεςθσ: Ρροβλζπονται ςτο πιεςτικό ςυγκρότθμα και ςτισ ακραίεσ πυροςβεςτικζσ 
φωλιζσ. 

11. Δοκιμι: Το δίκτυο κα δοκιμαςκεί υδροςτατικά ςε πίεςθ 10 bar. 
12. Λοιπά ςτοιχεία: Κατά τα λοιπά ςτοιχεία το υδροδοτικό πυροςβεςτικό δίκτυο κα είναι 

ςφμφωνο με τισ απαιτιςεισ τθσ ΤΟΤΕΕ 2451/86 και το παράρτθμα Β τθσ Ρυροςβεςτικισ 
Διάταξθσ 3/81 "Βαςικά ςτοιχεία υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου". 
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5.4.2 Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ  
 
Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ τοποκετοφνται ϊςτε κανζνα ςθμείο των χϊρων δεν κα απζχει 
απόςταςθ μεγαλφτερθ των είκοςι πζντε (25) μζτρων από τον πλθςιζςτερο πυροςβεςτιρα. 

Συνολικά κα τοποκετθκοφν 10 πυροςβεςτιρεσ κόνεωσ τφπου α, φορθτοί γομϊςεωσ 6 kg. 

Επίςθσ, προβλζπεται θ τοποκζτθςθ τροχιλατου πυροςβεςτιρα α 25 kg κοντά ςτο χϊρο 
πλιρωςθσ των δεξαμενϊν καυςίμου, που προβλζπεται να καταςκευαςτοφν ςτθν άκρθ τθσ 
προβλιτασ.  

Επιπλζον, προβλζπεται θ τοποκζτθςθ 10 πυροςβεςτιρων διοξειδίου του άνκρακα, φορθτοί 
γομϊςεωσ 6 Kg. 

Οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ πρζπει να τοποκετθκοφν ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνα ερμάρια, με 
γυάλινθ πρόςοψθ ι μθχανιςμό παραβίαςθσ με κραφςθ υάλου. Κάκε ερμάριο, πρζπει να φζρει τθ 
ςιμανςθ «ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΑΣ» και να αναγνωρίηεται εφκολα. 

Θ κζςθ και ο τφποσ των φορθτϊν πυροςβεςτιρων φαίνονται ςτα ςχζδια. 

 
5.5 Δεξαμενζσ υγρών καυςίμων 
 
Για τθν παροχι καυςίμων ςτα ςκάφθ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ πζντε υπόγειων δεξαμενϊν 
καυςίμων, από τισ οποίεσ οι τζςςερισ ζχουν χωρθτικότθτα 7,35 m3 και θ μία 6,66 m3. Οι 
δεξαμενζσ κα είναι μεταλλικζσ, κυκλικισ διατομισ και ςτακεροφ πάχουσ 7 mm, καταςκευαςμζνεσ 
από χαλυβδοελάςματα κατάλλθλα ςυγκολλθμζνα μεταξφ τουσ. Εξωτερικά οι δεξαμενζσ κα 
φζρουν αδιάβροχο μανδφα εμποτιςμζνο με αντιδιαβρωτικό υλικό. Στον πυκμζνα τθσ κάκε 
δεξαμενισ και ςυγκεκριμζνα κάτω από κάκε άνοιγμα πλθρϊςεωσ ι μετριςεωσ τθσ ςτάκμθσ 
υπάρχει χαλφβδινθ πλάκα. 
 
5.5.1 Θάλαμοι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και εγκατάςταςθ δεξαμενϊν 
 
Ρροκειμζνου να τοποκετθκοφν οι δεξαμενζσ, κα καταςκευαςτοφν κάλαμοι υπόγειοι από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20, εντόσ ςκάμματοσ μικουσ 9,65 μ, πλάτουσ 7,05 μ, με 
βάκοσ εκςκαφϊν 2,98 μ, από το τελικό δάπεδο. Τα τοιχία των καλάμων κα ζχουν πάχοσ 25 εκ. και 
οπλιςμοί κα είναι κατθγορίασ S500. Θ καταςκευι κα γίνει ςε δφο φάςεισ. Στθν πρϊτθ φάςθ κα 
καταςκευαςτοφν το δάπεδο και τα τοιχία. Ζπειτα κα τοποκετθκοφν οι δεξαμενζσ των καυςίμων 
και ςτθ ςυνζχεια κα καταςκευαςτοφν οι πλάκεσ επικάλυψθσ οι οποίεσ και κα πακτωκοφν με τα 
τοιχία. Στισ πλάκεσ επικάλυψθσ κα προβλεφκοφν τρεισ (3) κυρίδεσ 0,60 x 0,60 μ, προκειμζνου να 
υπάρχει επικοινωνία και επαφι με το εςωτερικό των δεξαμενϊν (βλ. ςχετικό ςχζδιο ΔΕΞ-2). 
Για τθν καταςκευι των υπόγειων καλάμων των δεξαμενϊν κα γίνει ζνα κοινό ςκάμμα μικουσ 
9,65 μ, πλάτουσ 7,05 μ, με βάκοσ εκςκαφϊν 2,98 μ, από το τελικό δάπεδο. Θα γίνει επίχωςθ του 
ςκάμματοσ με ςκφρα λατομείου 30 εκ. με διαβακμιςμζνο υλικό μζχρι το επίπεδο του μείον 2,68 μ 
από το φυςικό ζδαφοσ. Στο υπόλοιπο κα εγχυκεί οπλιςμζνο ςκυρόδεμα προκειμζνου να 
διαμορφωκεί το δάπεδο ςε ιςοςτακμία με το υπάρχον διαμορφωμζνο επίπεδο κίνθςθσ των 
οχθμάτων. Στο δάπεδο αυτό, κακϊσ και κατά τθν επίχωςθ με το κραυςτό υλικό, κα προβλεφκοφν 
τα αντίςτοιχα ανοίγματα των φρεατίων που προβλζφκθκαν και ςτθν υπόγεια καταςκευι των 
δεξαμενϊν (βλ. ςχετικό ςχζδιο ΔΕΞ-2). 
 
Τονίηεται ότι ςε κάκε δεξαμενι πρζπει: 
• να υπάρχει πινάκιο ςτο οποίο κα εμφανίηεται ο καταςκευαςτισ, το ζτοσ καταςκευισ, οι 

διαςτάςεισ και θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ, 
• να υπάρχει πινάκιο ςτο οποίο κα δθλϊνεται το είδοσ καυςίμου που είναι αποκθκευμζνο εντόσ 

αυτισ και το οποίο κα περαςτεί ςτον ςωλινα πλιρωςθσ (εντόσ τόςο του φρεατίου τθσ 
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ανκρωποκυρίδασ όςο και του φρεατίου πλιρωςθσ) κακϊσ και πινάκιο ςτο οποίο κα 
δθλϊνεται ο μόνιμοσ αρικμόσ τθσ δεξαμενισ 

• μπροςτά από το φρεάτιο τθσ ανκρωποκυρίδασ κάκε δεξαμενισ να υπάρχει πινάκιο ςτο οποίο 
κα δθλϊνεται είδοσ του καυςίμου. 
 

Κατά τθν τοποκζτθςθ των καλυμμάτων των φρεατίων των ανκρωποκυρίδων οι εξωτερικζσ ακμζσ 
των πλαιςίων πρζπει να εξζχουν 5-10 mm υψθλότερα από τθν επιφάνεια του περιβάλλοντοσ 
χϊρου που πρζπει να ζχει κλίςεισ ςε αποςτάςεισ 300mm από τθ περίμετρο αυτϊν των ακμϊν 
ζτςι ϊςτε να μθν περνάνε τα όμβρια μζςα ςτο φρεάτιο. 
 
5.5.2 Αναχωριςεισ Σωλθνϊςεων 
 
Στθ φλάντηα τθσ ανκρωποκυρίδασ κάκε δεξαμενισ βρίςκονται τα παρακάτω ςτόμια ςτα οποία 
γίνονται οι περιγραφόμενεσ ςυνδζςεισ:  
• Στόμια αναρρόφθςθσ ζκαςτο Φ1½ ". Στθ ςυνζχεια τοποκετείται βαλβίδα αντεπιςτροφισ 

γωνιακοφ τφπου (ποδοβαλβίδα) διαμζτρου Φ1 ½" , ςφαιρικι βάνα απομόνωςθσ διαμζτρου 
Φ1 ½" για να ενωκεί ςτθν ςυνζχεια ο πλαςτικόσ ςωλινασ Φ50mm, ο οποίοσ κα καταλιξει ςτισ 
αντλίεσ. Τα ςτόμια αναρρόφθςθσ που δεν κα χρθςιμοποιθκοφν κα ταπωκοφν κατάλλθλα. Επί 
των μεταλλικϊν τμθμάτων του ςωλινα αναρρόφθςθσ καυςίμου εντόσ του φρεατίου τθσ 
ανκρωποκυρίδασ τθσ δεξαμενισ, τοποκετοφνται κατάλλθλα κολάρα ςφνδεςθσ των αγωγϊν 
γείωςθσ. Οι ςφαιρικζσ βάνεσ και οι γωνιακοφ τφπου βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα είναι 
κατάλλθλεσ για πετρελαιοειδι. Τονίηεται ότι οι ςωλθνϊςεισ που προςαρμόηονται επί των 
ςτομίων αναρρόφθςθσ επεκτείνονται ςτο εςωτερικόσ μζροσ των διαμεριςμάτων των 
δεξαμενϊν για να καταλιξουν ςε απόςταςθ 100 mm από τον πυκμζνα των δεξαμενϊν. 

• Στόμιο εξαζρωςθσ διαμζτρου Φ2" ςτο οποίο προςαρμόηεται ςυςτολι για να ςυνδεκεί 
πλαςτικόσ ςωλινασ διαμζτρου Φ63mm. Επιπλζον επί των μεταλλικϊν τμθμάτων του ςωλινα 
εξαζρωςθσ εντόσ του φρεατίου τθσ ανκρωποκυρίδασ τθσ δεξαμενισ τοποκετοφνται 
κατάλλθλα κολάρα ςφνδεςθσ των αγωγϊν γείωςθσ.  

• Στόμιο πλιρωςθσ διαμζτρου Φ3", ςτο εςωτερικό τθσ δεξαμενισ προςαρμόηεται ςωλινασ ο 
οποίοσ φκάνει μζχρι φψουσ 15cm από τον πυκμζνα και θ απόλθξθ του είναι κομμζνθ υπό 
γωνία 45ο ϊςτε θ εκροι του καυςίμου να γίνεται προσ τθν πλζον απομακρυςμζνθ πλευρά του 
κυλίνδρου τθσ δεξαμενισ. Στον ςωλινα αυτό τοποκετείται ειδικι διάταξθ αποφυγισ 
υπερχειλίςεωσ (Overfill Protection Valve). Εντόσ του φρεατίου τθσ κα οδεφςει ςωλινωςθ 
διαμζτρου Φ3"-Φ90 mm ζωσ το υπόγειο φρεάτιο πλιρωςθσ. Στο ελεφκερο άκρο του ταυ κα 
ςυνδεκεί ταχυςφνδεςμοσ πλιρωςθσ. Επιπλζον επί των μεταλλικϊν τμθμάτων του ςωλινα 
πλιρωςθσ εντόσ του φρεατίου τθσ δεξαμενισ τοποκετοφνται κατάλλθλα κολάρα ςφνδεςθσ 
των αγωγϊν γείωςθσ.  

• Στόμιο ελζγχου ςτάκμθσ δεξαμενισ διαμζτρου Φ2 ½" όπου κα τοποκετθκεί θλεκτρονικι 
βζργα αιςκθτιρασ. Υποχρζωςθ του εργολάβου είναι να ςυνδζςει επί του ςτομίου εντόσ του 
φρεατίου τθσ ανκρωποκυρίδασ τθσ δεξαμενισ ςωλθνομαςτό Φ2 ½". Ο ςωλθνομαςτόσ 
πλθςίον τθσ απόλθξθσ του κα φζρει καρφωτι μοφφα Φ1/2" με ςτυπιοκλιπτθ αντιεκρθκτικό 
για τθν διζλευςθ του καλωδίου. Στθν απόλθξθ του κα φζρει τάπα κθλυκι Φ2 ½". Το ςφνολο 
τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του επιβλζποντα μθχανικοφ και τθσ εταιρείασ 
που προμθκεφει τθν θλεκτρονικι βζργα.  

• Στόμιο υδραυλικισ ογκομζτρθςθσ Φ1¼". Ρροςαρμόηεται εντόσ του φρεατίου τθσ 
ανκρωποκυρίδασ ςωλθνομαςτόσ για να τοποκετθκεί ςτθν απόλθξθ του κατάλλθλο βιδωτό 
ορειχάλκινο πϊμα. Στο εςωτερικό μζροσ τθσ δεξαμενισ ςτο ςτόμιο ςυνδζεται διάτρθτοσ 
ςωλινασ οδθγόσ τθσ ράβδου μζτρθςθσ (βζργασ), μικουσ 50 cm. 
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Επιςθμάνεται: 
• εντόσ του φρεατίου ζκαςτθσ τθσ ανκρωποκυρίδασ οι ςωλθνϊςεισ του δικτφου μεταφοράσ 

υγρϊν καυςίμων είναι από χαλυβδοςωλινα, 
• οι διελεφςεισ των ςωλθνϊςεων από τα τοιχϊματα των φρεατίων κα γίνεται μζςω ειδικϊν 

ςτεγανοποιθτικϊν παρεμβυςμάτων, 
• ςε κάκε χαλυβδοςωλινα τοποκετείται κολάρο γείωςθσ για τθ ςφνδεςθ των αγωγϊν γείωςθσ, 
• οι ςωλθνϊςεισ κα ζχουν ελάχιςτθ ςυνεχι κλίςθ 1,5% με κατϊτερο ςθμείο το ςθμείο ζνωςθσ 

με τισ δεξαμενζσ. 
 

5.5.3 Ογκομζτρθςθ δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων 
 
Για τισ δεξαμενζσ υγρϊν καυςίμων πρζπει μετά τθν τοποκζτθςθ τουσ, να γίνει ογκομζτρθςθ με 
χριςθ διακριβωμζνων ογκομετρικϊν προτφπων (ογκομετρικοφ δοχείου ι πρότυπου μετρθτι 
ροισ) ι με οποιαδιποτε άλλθ δόκιμθ μζκοδο από διαπιςτευμζνο φορζα, με ευκφνθ του 
εργολάβου του ζργου. Με τθν ογκομζτρθςθ παράγεται ογκομετρικόσ πίνακασ που εμφανίηει τον 
όγκο τθσ δεξαμενισ ωσ ςυνάρτθςθ του φψουσ τθσ ςτάκμθσ του καυςίμου, ςτουσ 15 οC ςε βιματα 
του ενόσ χιλιοςτοφ (mm) με τισ αντίςτοιχεσ αβεβαιότθτεσ μζτρθςθσ. 
 
Επίςθσ, παραδίδεται φυςικι βζργα από ορείχαλκο με χάραξθ αρικμοφ ςειράσ και χάραξθ 
υποδιαιρζςεων ςε βιματα όχι μεγαλφτερα των 2 χιλιοςτϊν (mm), που καλφπτει τθ μζγιςτθ 
χωρθτικότθτα κάκε δεξαμενισ του πρατθρίου. Ρροαιρετικά μπορεί να υπάρχει και χάραξθ 
υποδιαιρζςεων με μεγαλφτερο βιμα, ςε άλλθ πλευρά τθσ βζργασ. Θ ωσ άνω βζργα ςυνοδεφεται 
από πιςτοποιθτικό επαλικευςθσ ι διακρίβωςθσ, για όλο το μικοσ χάραξθσ, με τισ αντίςτοιχεσ 
αβεβαιότθτεσ μζτρθςθσ. Θ ογκομζτρθςθ των δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων από κατάλλθλα 
διαπιςτευμζνο φορζα αποτελεί υποχρζωςθ του εργολάβου. 
 
 
 

 Σρίπολη, 14-06-2019 
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Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων 
Δ.Τ.Ε. Ρερ. Ρελ/ςου 
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Ο Ρροϊςτάμενοσ  

Δ.Τ.Ε. Ρερ. Ρελ/ςου 

ΕΤΑΝΘΙΑ ΙΔΕΡΗ 
Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΤΡΝΙΩΣΗ 
Ρολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ 
Ρολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 
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