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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΙΣΟΡΙΚΟ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΤΞΖ ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ 

ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΖ - ΓΖΜΟΤ ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΧΝ» 

Ζ Μαξαζφπνιε βξίζθεηαη ζην Ννκφ Μεζζελίαο θαη είλαη ην επίλεην ησλ Γαξγαιηάλσλ. ηελ πεξηνρή 

είρε θαηαζθεπαζζεί αιηεπηηθφ θαηαθχγην απνηεινχκελν απφ πξνζήλεκν θαη ππήλεκν κψινπο κε 

θξεπηδψκαηα κηθξνχ κήθνπο. Σκήκα ηεο ζρεκαηηδφκελεο ιηκελνιεθάλεο είρε παξακείλεη 

αδηακφξθσην. 

Ο θαηαζθεπαζζείο πξνζήλεκνο κψινο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Μαξαζνππφιεσο ππέζηε κεξηθή 

θαηαζηξνθή απφ ηελ έληνλε θπκαηηθή δξάζε ηεο 29.1.1994. Απνηέιεζκα ηεο θαηαζηξνθήο είλαη λα 

παξακέλεη εθηεζεηκέλε ε ιηκελνιεθάλε θαη λα είλαη πξαθηηθά απξνζηάηεπηα ηα ειιηκεληδφκελα 

αιηεπηηθά ζθάθε θάζε θαηεγνξίαο. εκεηψλεηαη φηη ε Μαξαζφπνιε είλαη νπζηαζηηθά ν κφλνο 

αιηεπηηθφο ιηκέλαο ζηελ δπηηθή αθηή ηεο Μεζζελίαο. Ζ επξχηεξε αθηή ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μαξαζνππφιεσο είλαη εθηεζεηκέλε ζηελ δξάζε πςειψλ θπκάησλ απφ φιεο πξαθηηθά ηηο δηεπζχλζεηο 

ηνπ ηνκέα Ν-Γ-Β, παξά ηελ κεξηθή πξνζηαζία απφ ηελ επξηζθφκελε έλαληη ζην Ννηηνδπηηθά λεζίδα 

Πξψηε. Δίλαη θαηά ζπλέπεηα, κία δχζθνιε πεξηνρή, απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαζθεπήο ιηκεληθψλ 

έξγσλ.  

 

Λφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Μεζζελίαο ζπλέηαμε κειέηε γηα ηα 

ππφςηλ έξγα θαη αλέζεζε ηελ εθηέιεζε κειέηεο ζε θπζηθφ ηηξνζνκνίσκα ησλ κειεηεζέλησλ έξγσλ 

ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ Δ.Μ.Π. 

ηελ ζπλέρεηα αλεηέζε ζην Γξαθείν Μειεηψλ «ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ» Γ. ΕΔΡΒΑ-Ν. ΓΚΗΧΝΖ-Β. 

ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΟΤ & ΗΑ Δ.Δ.» κε ηελ πηη' αξηζκ.117/2004 απφθαζε ηεο ππ'αξηζκ.7/30-4-2004 

πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γαξγαιηάλσλ ε κειέηε ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ 

πξνζήλεκνπ κφινπ ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Μαξαζφπνιεο θαη κε ηελ ππ' αξηζκ. 168/2004 

απφθαζε ηεο ππ’αξηζκ.11/22-06-2004 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γαξγαιηάλσλ, ε 

κειέηε ησλ εζσηεξηθψλ έξγσλ ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ. 

Με ηελ απφθαζε 90/2010 ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ν Γήκνο Γαξγαιηάλσλ αλαζέηεη ζην Γξαθείν 

Μειεηψλ Ληκεληθψλ έξγσλ ηεο Καινηίλαο Εσγξάθνπ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ηνπ Δξγνπ 

«ΑΝΑΠΤΞΖ ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΖ - ΓΖΜΟΤ ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΧΝ» 

Με ηνλ Ν. 3852/2010 (πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) ν Γήκνο Γαξγαιηάλσλ θαηαξγείηαη θαη εληάζζεηαη 

ζηνλ Γήκν Σξηθπιίαο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπληάζζεηαη ε παξνχζα ηερληθή Έθζεζε. 
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Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο αλσηέξσ Μειέηεο εγθξίζεθε κε ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ: 

 Ζ ππ’ αξηζκ. 122397/30618/03-05-2019 Απφθαζε έγθξηζεο ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ 

επηκέξνπο κειεηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπηπμε Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ Μαξαζφπνιεο 

(ΑΓΑ: 9Θ1Σ7Λ1-2ΑΝ) 

 Ζ ππ’ αξηζκ. 220408/53434/05-09-2018 Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ 

επηθαηξνπνηεκέλσλ επηκέξνπο κειεηψλ ηεο Μειέηεο (ΑΓΑ: Χ7ΕΜ7Λ1-1Γ) 

 Ζ ππ’ αξηζκ. 274703/65820/18-10-2018 Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπηπμε Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ Μαξαζφπνιεο (ΑΓΑ: 6ΛΖΒ7Λ1-Τ52) 

 Ζ ππ’ αξηζκ. 274752/65832/18-10-2018 Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 

επηθαηξνπνηεκέλεο Μειέηεο βπζνκεηξηθήο απνηχπσζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε Αιηεπηηθνχ 

Καηαθπγίνπ Μαξαζφπνιεο (ΑΓΑ: Φ1ΜΞ7Λ1-ΛΘ4) 

 Ζ ππ’ αξηζκ. 274747/65831/18-10-2018 Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 

επηθαηξνπνηεκέλεο Μειέηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ 

Μαξαζφπνιεο (ΑΓΑ: Χ5ΧΓ7Λ1-20) 

 Ζ ππ’ αξηζκ. 274712/65822/18-10-2018 Απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Μειέηεο Ζ/Μ 

δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ Μαξαζφπνιεο 

(ΑΓΑ: Χ5ΧΓ7Λ1-20) 

 

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

2.1 Γεληθά 

Ο ιηκέλαο Μαξαζνππφιεσο βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή αθηή ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη είλαη ην επίλεην ησλ 

Γαξγαιηάλσλ. Αλήθεη ζηνλ Ννκφ Μεζζελίαο θαη βξίζθεηαη βφξεηα ηεο Πχινπ θαη λφηηα ηεο 

Κππαξηζζίαο. ην ρήκα 1 πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Ζ ζαιάζζηα 

πεξηνρή είλαη εθηεζεηκέλε ζε πνιχ κεγάια αλαπηχγκαηα πειάγνπο απφ ηνπο ηνκείο πειάγνπο ΒΓ-Β 

θαη Ν-ΝΓ. Απφ δπηηθά ε πεξηνρή πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ λεζίδα Πξψηε. Λφγσ πεξίζιαζεο φκσο 

πεξί ηελ λεζίδα ε πεξηνρή πξνζβάιιεηαη απφ θπκαηηζκνχο θαη απφ ηα δπηηθά. ην ρήκα 2 δίλεηαη 

αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Μαξαζφπνιεο. 
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ρήκα 1 - Θέζε έξγνπ 
 

 



 
 

4 
 

 

 

ρήκα 2 - Αεξνθσηνγξαθία ηνπ αιηεπηηθνχ θαηθπγίνπ Μαξαζφπνιεο φπσο είλαη ζήκεξα. 

 

2.2 Τθηζηάκελα έξγα πξν ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ 

Σα ιηκεληθά έξγα πνπ απνηεινχζαλ ηνλ ιηκέλα Μαξαζνππφιεσο είλαη ηα αθφινπζα: 

• Πξνζήλεκνο κψινο κε ζσξάθηζε απφ ηεηξάπνδα 

• Τπήλεκνο Μψινο κε ζσξάθηζε απφ θπζηθνχο νγθνιίζνπο 

• Δζσηεξηθά Κξεπηδψκαηα θαη πξνβιήηεο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε 

 

2.3 Τθηζηάκελα έξγα κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ 

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ απέκεηλαλ ηα παιαηά ππνηππψδε 

θξεπηδψκαηα, ν ππήλεκνο κψινο θαη ηκήκα ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ. 

 

2.4 Λεηηνπξγηθά Πξνβιήκαηα 

Με ηελ θαηαζηξνθή ηνπ κψινπ, ε ππάξρνπζα ιηκελνιεθάλε κέλεη απξνζηάηεπηε απφ ηνπο 

θπκαηηζκνχο. Οη εκηβπζηζκέλνη νγθφιηζνη απνηεινχλ εκπφδην ζηελ λαπζηπινία ηεο πεξηνρήο κε 

ζπλέπεηα ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην Μαξαζφπνιεο λα είλαη άθξσο επηθίλδπλν. Δμάιινπ ηα 

πθηζηάκελα θξεπηδψκαηα δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππαξρφλησλ ζθαθψλ.  
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Φσηνγξαθία 1 - Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ιηκέλα 

 

 

Φσηνγξαθία 2 – Δίζνδνο Ληκέλα 
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Φσηνγξαθία 3 – Ληκελνιεθάλε 

 

 

Φσηνγξαθία 4 – Πξνζήλεκνο κψινο 
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Φσηνγξαθία 5 - Τπήλεκνο κψινο 
 

 
 

Φσηνγξαθία 6 – Βφξεηα Αθηή 
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Φσηνγξαθία 7 – Κξεπηδψκαηα Πξνζήλεκνπ κψινπ 

 

 

Φσηνγξαθία 8 - Τπήλεκνο κψινο 
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3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ  

3.1 Βπζνκεηξηθά ζηνηρεία 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζπληάρζεθε βπζνκεηξηθφ δηάγξακκα απφ ηνλ Γήκν ζε θιίκαθα 1:500 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Με βάζε ηα ηνπνγξαθηθά θαη βπζνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ 

ζπληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε. 

Δπίζεο, ζπληάρζεθε λέα βπζνκεηξηθή απνηχπσζε, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

122397/30618/03-05-2019 Απφθαζε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. 

 

3.2  Γεωινγία - γεωκνξθνινγία ππζκέλα 

Έξεπλεο γηα ηελ γεσινγηθή ζχζηαζε ηνπ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο δελ έγηλαλ. Όκσο απφ ηελ 

γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο θαη απφ ηα έξγα πνπ πξφζθαηα εθηειέζζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θαηαζηξαθέληνο κψινπ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν ππζκέλαο είλαη βξαρψδεο θαηά ην πιείζηνλ. 

Δπηθαλεηαθά ππάξρνπλ ηδήκαηα ζε κηθξφ πάρνο. ε πεξίπησζε πνπ ε εθηίκεζε απηή δελ είλαη 

ζσζηή ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πνηφηεηά ηνπ κε γεσηξήζεηο πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

 3.3  Ωθεαλνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία παιίξξνηαο 

Χθεαλνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ νχηε θαη ζηνηρεία παιίξξνηαο. ηνηρεία 

παιίξξνηαο δίλνληαη γηα ην Καηάθνιν ζην Παξάξηεκα. 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά ζπκπεξαίλεηαη φηη: 

Σν κέγηζην εχξνο είλαη : 0,67m Σν κέζν εχξνο είλαη 0.10m 

Σν ειάρηζην εχξνο είλαη :1,10 m Ζ επάιιαμε είλαη: 1,10 m 

 3.4  Αλεκνινγηθά ζηνηρεία 

Αλεκνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ φκσο αλεκνινγηθά 

ζηνηρεία απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο Καιακάηαο, ηεο Εαθχλζνπ θαη ηεο Μεζψλεο.  

Απφ ηα ζηνηρεία απηά δηαπηζηψλεηαη φηη νη επηθξαηνχληεο άλεκνη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη νη 

πξνεξρφκελνη απφ Βνξεηνδπηηθέο έσο θαη Βνξεηνλαηνιηθέο δηεπζχλζεηο. 

Απφ ηνπο 3 Μεηεσξνινγηθνχο ζηάζκνπο ησλ νπνίσλ ηα αλεκνινγηθά ζηνηρεία εμεηάζζεθαλ ν πιένλ 

ζπγθξίζηκνο κε ηελ ππφ κειέηε πεξηνρή είλαη ν Μ..Μεζψλεο. Ζ Μεζψλε βξίζθεηαη επί ηεο δπηηθήο 
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αθηήο ηε Πεινπνλλήζνπ νιίγνλ λνηηφηεξα ηεο Μαξαζφπνιεο ελ αληηζέζεη κε ηνλ Μ..Καιακάηαο , ν 

νπνίνο επξίζθεηαη εληφο ηνπ Μεζζεληαθνχ Κφιπνπ ή ηεο Εαθχλζνπ ν νπνίνο επξίζθεηαη επί ηνπ 

αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο λήζνπ Εαθχλζνπ. Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ε Μεζψλε πξνζβάιιεηαη απφ 

αλέκνπο θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φηη νη άιινη δχν ζηαζκνί. πγθεθξηκέλα ηα 

πνζνζηά άπλνηαο γηα ηνπο ζηαζκνχο Καιακάηαο, Εαθχλζνπ θαη Μεζψλεο είλαη αληίζηνηρα 

32,058%,44,407% θαη 4,650% . 

ηελ Μεζψλε νη επηθξαηνχληεο άλεκνη είλαη νη Γπηηθνί κε πνζνζηφ εκθαλίζεσο 25,923% θαη έπνληαη 

νη Βνξεηνδπηηθνί κε πνζνζηφ 23,786%. Οη άλεκνη απηνί πξνθαινχλ θαη ηελ θχξηα θπκαηηθή 

δηαηαξαρή πνπ πξνζβάιιεη ηελ πεξηνρή ηεο Μαξαζφπνιεο. Γηα ηνπο Γπηηθνχο θαη Βνξεηνδπηηθνχο 

αλέκνπο παξαηεξνχληαη θαη κεγάιεο εληάζεηο πνπ θζάλνπλ ηα 11 Beauforts. 

 

3.5  εηζκηθόηεηα πεξηνρήο 

Ζ πεξηνρή θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία II ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. 

 

3.6  Απνηειέζκαηα θαη πξνηάζεηο κειέηεο Φπζηθνύ Πξνζνκνηώκαηνο 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ππνδείμεηο φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ 

Σερληθή Δθζεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ ΔΜΠ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ζε θπζηθφ 

πξνζνκνίσκα θαη ειήθζεζαλ ππφςηλ ζηνλ ηειηθφ ζρεδίαζκά ησλ έξγσλ. 

«Από ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο: 

 

ΚΤΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΥΗ 

1. Η ράξαμε ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ππάξρνπζα ηερληθή κειέηε, είλαη 

πνιύ ηθαλνπνεηηθή, από ηελ άπνςε ηεο εηζεξρόκελεο θπκαηηθήο δηαηαξαρήο ζηελ ιηκελνιεθάλε, 

ππό ζπλζήθεο ησλ ζπλήζσο εκθαληδνκέλσλ θπκαηηζκώλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Τπφ αθξαίεο θπκαηηθέο ζπλζήθεο εκθαλίδνληαη ζηα θξεπηδψκαηα θχκαηα χςνπο έσο θαη 75 cm 

θαηά κέγηζηνλ. 

Μεγάιν κέξνο ηεο θπκαηηθήο δηαηαξαρήο νθείιεηαη ζε ππεξπήδεζε ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ από 

ηα πςειά θύκαηα. 

2. Με ζηξνθή ηνπ δεπηέξνπ (θαηεζηξακκέλνπ) ηκήκαηνο ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ θαηά 15° πξνο ηα 

αλαηνιηθά, σο πξνο ηελ από ηελ ππάξρνπζα κειέηε ραξαμή ηνπ, βειηηώλνληαη νη  ζπλζήθεο ζηελ 

ιηκελνιεθάλε. 

Υπό αθξαίεο αιιά ζπλήζεηο θπκαηηθέο ζπλζήθεο εκθαλίδνληαη ζηα θξεπηδώκαηα θύκαηα ύςνπο 

έσο θαη 33 cm θαηά κέγηζηνλ. 

Υπό αθξαίεο θπκαηηθέο ζπλζήθεο εκθαλίδνληαη ζηα θξεπηδώκαηα θύκαηα ύςνπο έσο θαη 50 cm 

θαηά κέγηζηνλ. 

Μεγάιν κέξνο ηεο θπκαηηθήο δηαηαξαρήο νθείιεηαη ζε ππεξπήδεζε ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ από 

ηα πςειά θύκαηα.  
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3. Γηα ηελ κείσζε ηεο θπκαηηθήο δηαηαξαρήο ζηελ ιηκελνιεθάλε πξνηείλεηαη ε θαηά 10ν ζηξνθή ηνπ 

δεπηέξνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ πξνο ηα αλαηνιηθά ζε ζρέζε πξνο ηελ από ηελ 

ππάξρνπζα κειέηε ραξαμή ηνπ θαη ε επηκήθπλζή ηνπ θαηά 10m. 

4. Η θιίζε ηνπ πξαλνύο ζην αθξνκώιην πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ ιηκέλα είλαη δπλαηόλ λα κεησζεί ζηα 

1:2, αληί ηνπ πξνβιεπνκέλνπ 1:3, ώζηε λα κελ ππάξμε ζηέλσζε ηεο εηζόδνπ ιόγσ ηεο 

πξνηαζείζαο ζηξνθήο ηνπ κώινπ. 

 

ΤΠΕΡΠΗΔΗΗ ΠΡΟΗΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ 

1. Η δηαηνκή ηνπ κώινπ εκθαλίδεη ππεξπήδεζε, γηα ύςε θύκαηνο κεγαιύηεξα ησλ 4,0m, ηδηαίηεξα 

ζην δεύηεξν ηκήκα ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ. Η ππεξπήδεζε απμάλεη κε ηελ πξνζπίπηνπζα 

θπκαηηθή δηαηαξαρή. 

2. Πξνηείλεηαη ε ππεξήςσζε ηεο ζηάζκεο ζηέςεσο ζηα +4,00m ζε όιν ηνλ κώιν εη δπλαηόλ. 

 

ΕΤΣΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΡΟΗΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ 

1. Δελ πξνέθπςε θαλέλα ζέκα αζηνρίαο ηεο δηαηνκήο κε ηελ ζσξάθηζε από ηεηξάπνδα ηελ 

πξνβιεπόκελε από ηελ ππάξρνπζα ηερληθή κειέηε. 

2. Η ππάξρνπζα ηερληθή κειέηε έρεη ππνινγίζεη ηελ ζσξάθηζε κε κεγαιύηεξν ύςνο θύκαηνο (Hs= 

6,7 m). 

 

4. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ  
 

4.1 Γεληθά 

Γηα ην παξφλ έξγν πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ έξγα πνπ ζα βειηηψλνπλ ηελ πθηζηάκελε ζήκεξα 

θαηάζηαζε. 

Σα πξνηεηλφκελα λέα έξγα ρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο: 

 

1. Έξγα ζηνλ πξνζήλεκν κψιν 

2. Έξγν εθβαζχλζεσο ηεο ιηκελνιεθάλεο 

3. Έξγα ζηνλ ππήλεκν κψιν 

4. Έξγα ζηελ ρεξζαία δψλε 
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Σα Έξγα ζηνλ πξνζήλεκν κψιν είλαη ζπλνπηηθά ηα παξαθάησ: 

1.1 Άξζε ζσξνχ θπζηθψλ νγθνιίζσλ θαη ηεηξαπφδσλ 

1.2 Δπέθηαζε θαη αλαθαηαζθεπή πξνζήλεκνπ κψινπ 

1.3 Κξεπίδσκα ζην ππάξρνλ ηκήκα ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ 

Σν Έξγν εθβαζχλζεσο ηεο ιηκελνιεθάλεο πεξηιακβάλεη: 

2.1 Βπζνθφξεζε ζηελ είζνδν ηεο ιηκελνιεθάλεο ζηελ ζηάζκε -4,65 m 

2.2 Βπζνθφξεζε ζηε ιηκελνιεθάλε ζηελ ζηάζκε -3,00 m 

 

Σα Έξγα ζηνλ ππήλεκν κψιν είλαη: 

3.1 Κξεπίδσκα ζηνλ ππήλεκν κψιν 

3.2 Δλίζρπζε ζσξάθηζεο ηκήκαηνο ηνπ ππήλεκνπ κψινπ 

 

Σα Έξγα ζηελ ρεξζαία δψλε 

4.1 Κξεπίδσκα θαη' επέθηαζε ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ 

4.2 Δπηρσκάησζε 

 

ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πξνηεηλφκελα έξγα 

 

4.2 Έξγα ζηνλ πξνζήλεκν κώιν 

 

4.2.1 Άξζε ζωξνύ θπζηθώλ νγθνιίζωλ θαη ηεηξαπόδωλ 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελ ζπλερεία θαηαζθεπή ηεο επεθηάζεσο ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ θαη 

ηεο εθβαζχλζεσο ηεο ιηκελνιεθάλεο απαηηείηαη ε άξζε κέξνπο ηνπ ζσξνχ θπζηθψλ νγθνιίζσλ 

θαη ηεηξαπφδσλ, ν νπνίνο έρεη ζρεκαηηζηεί θαη ζπλερψο εμαπιψλεηαη.  

Αξρηθά ζα αξζνχλ φια ηα ηεηξάπνδα, ηα νπνία είλαη ησλ ~10ton , θαη ζα απνηεζνχλ πξνζσξηλά 

επί ησλ θξεπηδσκάησλ θαη ζηνλ ιηκέλα. Δλ ζπλερεία ζα αξζεί κεξηθά ν ζσξφο ησλ θπζηθψλ 

νγθνιίζσλ θαη ζα απνηεζεί επίζεο ζηνλ ιηκέλα ζην ηκήκα πνπ ζηελ Β'  θάζε ησλ έξγσλ ζα 

επηρσκαησζεί. 

Ζ άξζε ηνπ ζσξνχ ησλ θπζηθψλ νγθνιίζσλ ζα γίλεη θαηά ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

δηακφξθσζε ησλ δηαηνκψλ ηεο επεθηάζεσο ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ηηο δηαζηάζεηο θαη ην πιηθφ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε.  

Σν πιηθφ πνπ ζα πξνθχςεη ζα ειεγρζεί σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ θαη σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνηήζεψο ηνπ. Οη θπζηθνί νγθφιηζνη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ κψινπ. Σα ηεηξάπνδα εθφζνλ δελ έρνπλ ππνζηεί 

δεκίεο ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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Δπίζεο κε ην πιηθφ απηφ κπνξεί λα εληζρπζεί ην ηκήκα ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ πνπ ρξεηάδεηαη 

ελίζρπζε. Σκήκα ηνπ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηρσκάησζε ησλ έξγσλ ησλ λέσλ 

θξεπηδσκάησλ Σν ππφινηπν αθαηάιιειν πιηθφ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ πεξηνρή.  

Σν κήθνο ηνπ ζσξνχ θπζηθψλ νγθνιίζσλ θαη ηεηξαπφδσλ, ν νπνίνο ζα αξζεί νιηθά ή κεξηθά, 

είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 140m. Σν πιάηνο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 40m. 

Θα αξζνχλ επίζεο ηα πθηζηάκελα βξάρηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ιηκελνιεθάλεο έηζη ψζηε λα 

επηρσκαησζεί ε πεξηνρή θαη λα ζρεκαηηζζεί ν απαηηνχκελνο ρεξζαίνο ρψξνο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ιηκέλα. 

 

4.2.2. Δπέθηαζε πξνζήλεκνπ κώινπ (Σκήκα ΒΓ) 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επέθηαζεο ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ ειήθζεζαλ ππφςηλ ηα θάησζη:  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζε θπζηθφ πξνζνκνίσκα ηνπ ιηκέλα  

 Σν λέν βπζνκεηξηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο. 

 

Με βάζε ην λέν βπζνκεηξηθφ δηάγξακκα ε ηειηθή ράξαμε ηνπ έξγνπ έρεη σο εμήο: Ο 

πξνζήλεκνο κψινο αξρίδεη απφ ην ζεκείν φπνπ ηειεηψλεη ζήκεξα ην ππάξρνλ  θξεπίδσκα 

(Σκήκα ΓΒ). ηελ αξρή ν άμνλαο ηνπ έξγνπ είλαη ζηελ επζεία Βνξξά - Νφηνπ ζε κήθνο 100 m. Ζ 

γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν άμνλαο ηεο επεθηάζεσο κε ην ππάξρνλ ηκήκα είλαη 140 ν. Σν ηκήκα απηφ 

ηνπ κψινπ ζα θξεπηδσζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν θξεπίδσκα ζα ζσξαθηζζεί εμσηεξηθά κε 

ηεηξάπνδα 4,04 m3. Ζ ζηάζκε ηεο ζσξαθίζεσο θαη ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ηνηρείνπ ηίζεηαη ζην 

+4,00 m γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππεξπήδεζε. Ζ θιίζε ησλ πξαλψλ είλαη 1:3. 

 

4.2.3. Δζωηεξηθό Κξεπίδωκα 

Σν εζσηεξηθφ κέησπν (ΓΔΕΣΖΚΛΓ) δηακνξθψλεηαη κε ζπκπαγείο πξφρπηνπο ηερλεηνχο 

νγθνιίζνπο νξζνγσληθήο δηαηνκήο θαη δηαζηάζεσλ 6,00 Υ 2,50 Υ 1,65m εδξαδφκελνπο ζε 

ζηάζκε -4,65m. Ζ ζηάζκε αλσδνκήο ηίζεηαη ζηα +1,20m, ζα έρεη πιάηνο 6,00m θαη ζα 

δηακνξθσζεί κε επηηφπηα ρπηφ ζθπξφδεκα. Ζ ζπλαξκνγή ησλ ζηαζκψλ +3,00m θαη +1 ,20m ζα 

γίλεη κε επηηφπηα ρπηφ ζθπξφδεκα. Σν θξεπίδσκα ζα ζσξαθηζζεί εμσηεξηθά κε ηεηξάπνδα 

4,04m3. 

 

4.2.4 Πξνζήλεκνο κώινο (Σκήκα ΑΒ) 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ηκήκα ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ ηνπ νπνίνπ ε ζσξάθηζε ζα 

θαηαζθεπαζζεί απφ ηεηξάπνδα 10,11 m3 (ηκήκα ΒΑ). Ο άμνλαο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζρεκαηίδεη 

γσλία 135° κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ αξρηθνχ ηκήκαηνο. Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ απμάλεηαη 

θαηά 10m απφ ην αξρηθά ζρεδηαζκέλν θαη θζάλεη ηα 70m. Ζ ζηάζκε ηνπ έξγνπ ηίζεηαη ζηα 

+4,50m φζν ην πάρνο ηεο ζηξψζεσο ησλ ηεηξαπφδσλ. Ζ αχμεζε ηνπ χςνπο ηεο ζηάζκεο θαηά 

50cm απφ ηελ αξρηθή κειέηε θξίλεηαη αλαγθαία γηα δχν ιφγνπο:  
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α) Γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππεξπήδεζε ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ 

κειέηε ζε θπζηθφ πξνζνκνίσκα ε ππεξπήδεζε ήηαλ αξθεηά έληνλε. Ζ αλχςσζε ηεο 

ζηάζκεο ηνπ κψινπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αζθαιέζηεξε θαη γξεγνξφηεξε δηέιεπζε ησλ 

ζθαθψλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ιηκέλα. 

β) Γηα ηελ κείσζε ηεο εηζφδνπ θπκαηηζκνχ απφ ην πνξψδεο ησλ νγθνιίζσλ.  Κξίλεηαη ζθφπηκν ε 

ζηξψζε κε ηα ηεηξάπνδα λα θζάλεη κέρξη ηελ ίζαιν έηζη ψζηε ε θπκαηηθή ελέξγεηα λα 

αλαθφπηεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε θαηαζθεπή. εκεηψλεηαη φηη ηα ηεηξάπνδα έρνπλ κεγάιν 

πνξψδεο θαη ε δηαηνκή είλαη δηαπεξαηή. 

 

Ζ εμσηεξηθή θιίζε ηεο ζσξαθίζεσο είλαη 1:3. Σελ ίδηα θιίζε έρνπλ θαη ηα πξαλή ηνπ 

αθξνκσιίνπ. Απν ην πθηζηάκελν βπζνκεηξηθφ δηάγξακκα θαη κε επέθηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηκήκαηνο ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ θαίλεηαη φηη ε δηακφξθσζε ηνπ αθξνκσιίνπ κε θιίζε 1:3 

είλαη εθηθηή θαη δελ εκπνδίδεη ηελ είζνδν ησλ ζθαθψλ ζηνλ ιηκέλα. ηελ ζπλέρεηα κεηά ην 

αθξνκψιην ε θιίζε ησλ πξαλψλ γίλεηαη 1:1,5. ην αθξνκψιην ζα ηνπνζεηεζεί αλαιάκπσλ 

θαλφο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. Ζ δηακνξθνχκελε είζνδνο ηνπ ιηκέλα έρεη θαη’ 

ειάρηζηνλ πιάηνο 40,0m. 

 

4.3 Βπζνθνξήζεηο 

Θα βπζνθνξεζνχλ δχν ηκήκαηα ηεο ιηκελνιεθάλεο. Σν πξψην ηκήκα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 

50Υ35m επξίζθεηαη εκπξφο απφ ην λέν θξεπίδσκα ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ θαη θζάλεη κέρξη ην 

αθξνκψιην ηνπ ππήλεκνπ κψινπ. Ζ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηίζεηαη ζην -4,65m. Σν ηκήκα απηφ 

βξίζθεηαη θνληά ζηελ είζνδν ηνπ ιηκέλα θαη ζα εμππεξεηεί ηα κεγαιχηεξα ζθάθε κε βχζηζκα 

κέρξη 4 m. Ζ πεξηνρή κε βάζνο ππζκέλα ζα ιεηηνπξγεί θαη σο ακκνπαγίδα θαη ζα ρξεηάδεηαη 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα βπζνθφξπζε. 

Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο ιηκελνιεθάλεο δηαζηάζεσλ 140X120m βξίζθεηαη εληφο ηεο ιηκελνιεθάλεο 

θαη ζα εμππεξεηεί ηα λέα θξεπηδψκαηα ηεο ρεξζαίαο δψλεο θαη ηνπ ππήλεκνπ κψινπ . Σν βάζνο 

ηνπ ππζκέλα ηίζεηαη ζηα -3m. 

 

4.4 Έξγα ζηνλ ππήλεκν κώιν 

4.4.1 Κξεπίδωκα ζηνλ ππήλεκν κώιν 

Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θξεπηδφηνηρνπ κήθνπο 62,50m (ηκήκα ΟΠΡΟ) πξνο ην εζσηεξηθφ 

ηνπ ππάξρνληνο ππήλεκνπ κψινπ. Θα δηακνξθσζεί απφ ζπκπαγείο πξφρπηνπο ηερλεηνχο 

νγθνιίζνπο νξζνγσληθήο δηαηνκήο θαη δηαζηάζεσλ 4,50 Υ 2,50 Υ 1,65m εδξαδφκελνπο ζε 

ζηάζκε -3,00m. Ζ ζηάζκε εξγαζίαο ζα είλαη ζηα +1,20m, ζα έρεη πιάηνο 6,00m θαη ζα 

δηακνξθσζεί κε επηηφπην ρπηφ ζθπξφδεκα. Σν ηκήκα κεηαμχ ηνπ πθηζηακέλνπ θξεπηδψκαηνο 

θαη ηνπ λένπ ζα πιεξσζεί κε δηαβαζκηζκέλν πιηθφ αλαθνπθηζηηθνχ πξίζκαηνο.  
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4.4.2 Δλίζρπζε ζωξάθηζεο ηκήκαηνο ηνπ ππήλεκνπ κώινπ 

Σν ηκήκα ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ ην θάζεην ζηελ αθηνγξακκή είλαη θαηαζθεπαζκέλν πξφρεηξα 

κε ιηζνξξηπή επί ηεο νπνίαο έρεη εδξαζζεί ε πιάθα ηεο αλσδνκήο. Απφ ην πνξψδεο ηεο 

ιηζνξξπήο θαηά ηε δηάξθεηα έληνλεο θπκαηηθήο δηαηαξαρήο βφξεηαο δηεπζχλζεσο εηζέξρεηαη 

εληφο ηεο ιηκελνιεθάλεο ίδεκα ην νπνίν έρεη πξνζρψζεη ηελ ιηκελνιεθάλε. Γηα ηε κείσζε ηνπ 

εηζεξρνκέλνπ ηδήκαηνο θαη ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο ιηκελνιεθάλεο πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε 

ηεο πθηζηάκελεο δηαηνκήο ζε κήθνο πεξί ηα 65m κε ηα πξντφληα ηεο άξζεσο ησλ νγθνιίζσλ 

απφ ηνλ θαηεζηξακκέλν κψιν. Ζ ελίζρπζε ζα γίλεη κε ηα ππάξρνληα πιηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

ηππηθή δηαηνκή πνπ δίλεηαη ζην ζρέδην ησλ δηαηνκψλ ηεο κειέηεο. Δπίζεο επί ηεο ππάξρνπζαο 

αλσδνκήο ζα θαηαζθεπαζζεί θαλάιη δηαζηάζεσο 50cm Υ 50cm εληφο ηνπ νπνίνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιελψζεηο ησλ απαηηνπκέλσλ δηθηχσλ. 

 

4.5 Έξγα ζηελ ρεξζαία δώλε 

4.5.1 Κξεπίδωκα θαη' επέθηαζε ηνπ πξνζήλεκνπ κώινπ (ΚΙΘΗΚ)  

Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θξεπηδνηνίρνπ κήθνπο 65,00m πξνο ηα εζσηεξηθά ηνπ ππάξρνληνο 

ζήκεξα πξνζήλεκνπ κψινπ. Σν κέησπν ηνπ θξεπηδψκαηνο κε ην πξψλν ηκήκα ηνπ 

πξνζήλεκνπ κψινπ ζρεκαηίδεη γσλία 140ν. Γηακνξθψλεηαη απφ ζπκπαγείο πξφρπηνπο 

ηερλεηνχο νγθνιίζνπο νξζνγσληθήο δηαηνκήο θαη δηαζηάζεσλ 6,00x2,50x1.65m εδξαδφκελνπο 

ζε ζηάζκε -3,00m. Ζ ζηάζκε εξγαζίαο ζα είλαη ζηα +1,20m, ζα έρεη πιάηνο 8,00m θαη ζα 

δηακνξθσζεί κε επηηφπην ρπηφ ζθπξφδεκα. Ο παξψλ θξεπηδφηνηρνο ζα πξνζαξηεζεί ζην 

ππάξρνλ θξεπίδσκα, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα εληαίν ζχλνιν. Σν δηάθελν κεηαμχ ηνπ 

πθηζηακέλνπ έξγνπ φπνπ ππάξρεη θαη ηνπ λένπ θξεπηδψκαηνο ζα πιεξσζεί κε δηαβαζκηζκέλν 

πιηθφ αλαθνπθηζηηθνχ πξίζκαηνο. 

 

4.5.2 Δζωηεξηθά θξεπηδώκαηα θαη Δπηρωκάηωζε (ΙΜΝ-) 

ηελ ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη ε επηρσκάησζε θαη ε θαηαζθεπή εζσηεξηθψλ θξεπηδσκάησλ. Σν 

κέησπν ζρεκαηίδεη γσλία 139ν κε ην θξεπίδσκα (ηκήκα ΗΜ). Σν κήθνο ηνπ λένπ θξεπηδψκαηνο 

είλαη 15,0m. Μεηά ην ηκήκα απηφ, ην κέησπν ζρεκαηίδεη γσλία 163ν .Ακέζσο κεηά πξνβιέπεηαη 

ε θαηαζθεπή θεθιηκκέλνπ επηπέδνπ πιάηνπο 6,0m γηα ηελ αλέιθπζε θαη θαζέιθπζε ζθαθψλ 

(ηκήκα ΜΝ). Καηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο δίλνληαη ζην ζρέδην κε ηηο δηαηνκέο ηνπ 

θεθιηκκέλνπ επηπέδνπ. Καηφπηλ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θξεπηδφηνρνπ κήθνπο 80,00m ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ιηκελνιεθάλεο έσο φηνπ ζπλαληήζεη ηνλ πθηζηάκελν πξνβιήηα (ηκήκα ΝΞ). Θα 

δηακνξθσζεί απφ ζπκπαγείο πξφρπηνπο ηερλεηνχο νγθνιίζνπο νξζνγσληθήο δηαηνκήο θαη 

δηαζηάζεσλ 4,50x2,50x1,65m εδξαδφκελνπο ζε ζηάζκε -3,00m. Ζ ζηάζκε εξγαζίαο ζα είλαη 

ζηα -1,00m, ζα έρεη πιάηνο 4,50m θαη ζα δηακνξθσζεί κε επηηφπνπ ρπηφ ζθπξφδεκα. 

 

Όπηζζελ ηνπ θξεπηδφηνηρνπ ζα γίλεη επηρσκάησζε κε θαηάιιειν πιηθφ, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

δηακνξθσζεί ην αλαθνπθηζηηθφ πξίζκα, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ζπλέρεηα κε ηελ μεξά. Θα 

αξζνχλ επίζεο ηα πθηζηάκελα βξάρηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ιηκελνιεθάλεο έηζη ψζηε λα 

επηρσκαησζεί ε πεξηνρή θαη λα ζρεκαηηζζεί ν απαηηνχκελνο ρεξζαίνο ρψξνο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ιηκέλα. ηελ πεξηνρή απηή ζα δηακνξθσζνχλ νη απαηηνχκελνη ρψξνη πγηεηλήο 

θαη ε δηακνξθσζείζα ρεξζαία δψλε ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ αιηεπηηθνχ 

θαηαθπγίνπ. 
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4.6 Λεηηνπξγία πξνηεηλνκέλωλ έξγωλ 

Με ηα πξνηεηλφκελα έξγα επηηπγράλνληαη νη παξαθάησ ζηφρνη:  

 

• Με ηελ επέθηαζε ηνπ πξνζήλεκνπ κέινπ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο απφ ηνπο θπκαηηζκνχο ε 

ππάξρνπζα ιηκελνιεθάλε θαη βειηηψλνληαη νη θπκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ είζνδν ηνπ ιηκέλα.  

 

• Με ηελ πξνηεηλφκελε αχμεζε ηνπ χςνπο ηεο ζηάζκεο ηνπ πξνζήλεκνπ κψινπ θαηά 0,5m 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε παξαηεξνχκελε ππεξπήδεζε θαη απμάλεη ε αζθάιεηα ηνπ ιηκέλα.  

 

• Με ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο θξεπηδσκάησλ εμππεξεηείηαη ηθαλφο αξηζκφο 

ζθαθψλ. 

 

• Με ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο θξεπηδσκάησλ εμππεξεηείηαη ηθαλφο αξηζκφο 

ζθαθψλ. 

 

• Με ηελ θαηαζθεπή ηεο ρεξζαίαο δψλεο δεκηνπξγνχληαη νη απαξαίηεηνη ρψξνη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη πιεξνχληαη νη εγθξηζέληεο 

πεξηβαιινληηθνί φξνη. 

 

• Με ηε ζσξάθηζε ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηνπ ππήλεκνπ κψινπ κεηψλεηαη ην πνζφλ ηεο άκκνπ 

ε νπνία εηζέξρεηαη εληφο ηεο ιηκελνιεθάλεο κε ζπλέπεηα λα ρξεηάδεηαη ζπρλέο βπζνθνξήζεηο 

θαη ε θπκαηηθή δηαηαξαρή.  
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5. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙXEIA ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 

5.1 Πεγέο πιηθώλ 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκβαηηθά πιηθά. 

 

• Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξεπηδψκαηνο θαη ηεηξαπφδσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

ζσξάθηζε ηνπ κψινπ ζα απαηηεζνχλ ζθπξφδεκα θαη αδξαλή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ Σ.Ο., θαη 

ηελ εμπγείαλζε ηνπ ππζκέλα θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα (θιίκαθεο, δέζηξεο, 

πξνζθξνπζηήξεο, θαλφο θιπ.) γηα ηνλ ζσζηφ εμνπιηζκφ ησλ θξεπηδσκάησλ. Σν ηζηκέλην ζα 

κεηαθεξζεί ζε ζάθνπο ελψ ηα αδξαλή πξνέιζνπλ απφ ιαηνκείν ηεο πεξηνρήο. Οη 

απαηηνχκελεο πνζφηεηεο δελ είλαη κεγάιεο θαη ζα ιεθζνχλ απφ ιαηνκείν ηεο πεξηνρήο. 

 

• Γηα ηελ ζσξάθηζε ηνπ κψινπ (εζσηεξηθή ζηξψζε) ζα απαηηεζνχλ ιίζνη θαη θπζηθνί νγθφιηζνη 

Α θαη Β θαηεγνξίαο. Οη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο δελ είλαη κεγάιεο θαη ζα ιεθζνχλ απφ 

ιαηνκείν ηεο πεξηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ νη θπζηθνί νγθφιηζνη δελ επαξθνχλ ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα αλεπξέζεσο νγθνιίζσλ εμ αιηεχζεσο. Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

εγθαηεζπαξκέλνη νγθφιηζνη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ κψινπ ,νη νπνίνη ζα αξζνχλ γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ κψινπ. 

 

• Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζσξαθίζεσο ηνπ ππήλεκνπ κψινπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιηθά απφ 

ηελ άξζε ησλ θαηαζηξακκέλσλ νγθνιίζσλ. 

 

5.2 Δξγνηαμηαθνί ρώξνη 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ ζα 

πξέπεη λα επηιπζεί εμ αξρήο γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή θπθινθνξία 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθηζκνχ, ν νπνίνο εθηείλεηαη ζηα λφηηα ηνπ ιηκέλνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

πξνηείλεηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηεο εξγνιαβίαο λα δεζκεπζεί φηη έρεη πξνλνήζεη γηα 

ηνλ ρψξν πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη ην εξγνηάμην ηνπ. Ο ρψξνο απηφο ζα πξέπε η λα είλαη 

θνληά ζην έξγν. Ζ πεξηνρή πνπ πξφθεηηαη λα επηρσκαησζεί κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια 

σο εξγνηαμηαθφο ρψξνο.  

 

5.3 Υξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ηωλ έξγωλ 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο κειέηεο εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ είθνζη ηέζζεξηο (24) 

κήλεο. Παξαθάησ δίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο εξγνιάβνο νθείιεη 

θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ λα πξνηείλεη ην Υξνλνδηάγξακκα ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ.  
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ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΩΝ 

 

ΜΗΝΔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ΔΡΓΑΙΑ                         

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 
--- ---                       

ΑΡΖ 

ΟΓΚΟΛΗΘΧΝ 
  --- ---                     

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Σ.Ο. 
  --- --- --- --- --- --- --- ---               

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚ

Δ ΔΡΓΑΗΔ 
        --- --- --- --- --- --- --- ---         

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

Σ.Ο. 
            --- --- --- --- --- --- --- ---     

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΠΡΟΖΝΔΜΟΤ 

ΜΧΛΟΤ 

              --- --- --- --- --- --- --- ---   

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΑΝΧΓΟΜΖ 
                --- --- --- --- --- ---   

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΑΝΧΓΟΜΖ 
                    --- --- --- --- 
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6. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Κπκαηηθό θιίκα 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπκαηηθνχ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αλεκνινγηθά 

ζηνηρεία ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Καιακάηαο, Εαθχλζνπ θαη Μεζψλεο, ηα νπνία δίλνληαη ζην 

Παξάξηεκα. Οη επηθξαηνχληεο άλεκνη ζηελ πεξηνρή είλαη νη βνξεηνδπηηθνί θαη δπηηθνί. 

Καη’ αξρήλ ππνινγίζζεθαλ ηα ελεξγά αλαπηχγκαηα πειάγνπο ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ. Ο ππνινγηζκφο 

ησλ ελεξγψλ αλαπηπγκάησλ δίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ηηκέο απηέο γηα ηηο δηάθνξεο δηεπζχλζεηο αλέκνπ πνπ 

πξνζβάιινπλ ηελ πεξηνρή: 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά ππνινγίζζεθαλ ηα θχκαηα κε ηελ κέζνδν S.M.B. , ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

ηνπο Πίλαθεο 2, 3, 4 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ κε βάζε ηα αλεκνινγηθά ζηνηρεία 

ησλ Μ.. Καιακάηαο, Εαθχλζνπ θαη Μεζψλεο, ελψ ζηνλ Πίλαθα 5 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ππνινγηζκψλ γηα άπεηξε δηάξθεηα πλνήο ησλ αλέκσλ. 

ΣΡΙΠΟΛΗ,  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  

 
 
 
 

ΔΤΑΝΘΙΑ ΙΓΔΡΗ      

Πνι. Μερ/θφο κε Α΄ β. 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ 
Μερ. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΓΗ 

Αγξ. Σνπ.. Μερ/θφο κε Α’ β. 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. 3494/2019 (ΑΓΑ: 6ΜΥΠ7Λ1-6) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 

 

Δλεξγά Αλαπηχγκαηα πειάγνπο 
 

Γηεχζπλζε Νφηην              Νφηηα 

Αλαηνιηθή 

Νφηην 

Γπηηθή 

Γπηηθή Βφξεην 

Γπηηθή 

Βφξεηα 

Δλεξγφ 

Αλάπηπγκα 

(km) 

 

74.4200 
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