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ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Το παρόν ζργο αφορά ςε ζργα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διάβρωςθσ τθσ παραλίασ του Αγίου Ανδρζα τθσ 

Δθμοτικισ Ενότθτασ Αίπειασ του Διμου Μεςςινθσ ςε μικοσ ακτογραμμισ περίπου 2,0km που κα 

καταςκευαςκοφν εκατζρωκεν του ομϊνυμου λιμενίςκου. Στθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι υπάρχει πρόβλθμα 

διάβρωςθσ πριν από τθν καταςκευι του λιμενίςκου, το οποίο ζγινε εντονότερο μετά τθν καταςκευι του 

προςινεμου μϊλου τθ δεκαετία του 1950. Μετά και τθν ολοκλιρωςθ των ζργων βελτίωςθσ του λιμενίςκου 

το 2002, εξακολουκεί να υφίςταται το πρόβλθμα τθσ διάβρωςθσ. Στο βόρειο τμιμα παρατθρείται ζντονο 

το φαινόμενο τθσ διάβρωςθσ και ιδιαίτερα ςτα βόρεια του λιμενίςκου και ςε μικοσ περίπου 250 μζτρων. 

Στο υπόλοιπο τμιμα τθσ ακτισ, προσ τα βόρεια, θ διάβρωςθ προχωρά με πιο αργοφσ ρυκμοφσ. Στθ νότια 

περιοχι παρουςιάηεται ζντονο το φαινόμενο τθσ διάβρωςθσ προ τθσ εκβολισ του ρζματοσ Ζπθ ςε μικοσ 

300 μζτρων προσ τα βόρεια. Στο υπόλοιπο τμιμα τθσ ακτισ και προσ το λιμενίςκο παρατθρείται μικρι 

απόκεςθ ιηιματοσ. Η μείωςθ του εφρουσ τθσ ακτισ κζτει ςε κίνδυνο τισ παραλιακζσ ιδιοκτθςίεσ, ςτισ 

οποίεσ παρατθροφνται πλθμμφρεσ ςε περιόδουσ ζντονθσ καλαςςοταραχισ. Τα ζργα που προβλζπεται να 

καταςκευαςκοφν είναι τα κάτωκι:  

• Ζνασ Πρόβολοσ (Π1) ςτο βόρειο τμιμα τθσ περιοχισ, 

• Τρεισ φφαλοι κυματοκραφςτεσ ΥΚ1, ΥΚ2 και ΥΚ3 (κάτω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ) παράλλθλα 

ςτθν ακτι,  

• Ζνασ Πρόβολοσ (Π2) ςτο νότιο τμιμα τθσ περιοχισ (ςτθ ρίηα του υπινεμου μϊλου του λιμενίςκου),  

• Ενίςχυςθ του υφιςτάμενου υφάλου ςτο νότιο τμιμα. 

 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ: 

 

Τα ζργα που προβλζπεται να καταςκευαςτοφν παρουςιάηονται ςτα Σχζδια Λ-1, Λ-2.1 ζωσ Λ-2.4 και Λ-3.1 

ζωσ Λ-3.4. Αναλυτικότερα:  

 

 Πρόβολοσ Π1 

Ο Πρόβολοσ Π1, καταςκευάηεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ περιοχισ. Αποτελείται από τα τμιματα : (αβ) το 

οποίο αποτελεί το ακρομϊλιο και ζχει μικοσ 16,85m, (βγ) το οποίο αποτελεί τον κορμό και ζχει μικοσ 

91,15m και (γδε) το οποίο αποτελεί τμιμα ςυναρμογισ με τθν ακτι και ζχει μικοσ 55,80m. 

Το τμιμα ςυναρμογισ καταςκευάηεται κάκετο ςτθν ακτογραμμι. Ο προςανατολιςμόσ του άξονά του 

ςχθματίηει γωνία 110° δεξιόςτροφα ωσ προσ τον βορρά. Στθ ςυνζχεια, ο κορμόσ κάμπτεται προσ νότο 

ςχθματίηοντασ γωνία 155° με το τμιμα ςυναρμογισ. Το ακρομϊλιο ζχει τον ίδιο προςανατολιςμό με τον 

κορμό. 

Η διατομι του Π1 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ λατομείου 

και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα +2,80m περίπου ςτο ακρομϊλιο και ςτον κορμό και ςτα +2,0m ςτο τμιμα 

ςυναρμογισ. Η κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 (κατ:οριη), τόςο ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι 

παρειά, ςε όλο το μικοσ του προβόλου. Η διατομι του εδράηεται επί βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο 

πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -4,50m ςτο ακρομϊλιο, μζχρι βάκουσ -3,50m 

ςτον κορμό, και ςτο τμιμα ςυναρμογισ μζχρι βάκουσ -2,50m. Η ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με 

κλίςεισ πρανϊν 1:2 (κατ:οριη), όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-4.1. 

Ειδικότερα: 

Η διατομι του ακρομωλίου διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 8,60m και ςχθματίηεται από επτά 

κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 7,0tn (7,0 ζωσ 8,50tn), ςτθν κάτω ςειρά, θ οποία 

βρίςκεται ςε ςτάκμθ ±0,00m. Η εξωτερικι κωράκιςθ του ακρομωλίου ςχθματίηεται από δφο ςειρζσ 
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φυςικϊν ογκολίκων 7,0tn και ζχει πλάτοσ περίπου 2,80m. 

Για τθν αποφυγι υποςκαφισ από τθν κυματικι δράςθ, ςτον πόδα τθσ εξωτερικισ κωράκιςθσ 

διαμορφϊνεται πρίςμα από φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 850Kg) ςυνολικοφ 

πάχουσ περίπου 1,30m. Οι φυςικοί ογκόλικοι τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο ςε δφο ςειρζσ. Στθν άνω ςειρά 

τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο τζςςερα τεμάχια φυςικϊν ογκολίκων ςχθματίηοντασ τθν ςτζψθ του με 

πλάτοσ περίπου 2,60m. Η κλίςθ των πρανϊν του είναι 1:2 εξωτερικά και 1:1,5 προσ το ςϊμα τθσ 

εξωτερικισ κωράκιςθσ. 

Η δευτερεφουςα ςτρϊςθ αποτελείται από φυςικοφσ ογκόλικουσ μοναδιαίου βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 

850Kg) ςε δφο ςειρζσ και ζχει πλάτοσ περίπου 1,30m. Ο πυρινασ αποτελείται από λικορριπζσ ατομικοφ 

βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg. 

Στο ακρομϊλιο τοποκετείται κλειςιάδα από ςκυρόδεμα C25/30 για τθν τοποκζτθςθ οβελοφ για τθ 

φωτοςιμανςθ του προβόλου ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ Φάρων του Πολεμικοφ Ναυτικοφ, 

όπωσ παρουςιάηεται ςτα Σχζδια Λ-6.1.1 και Λ-7. 

Η διατομι του κορμοφ διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 5,70m και ςχθματίηεται από τζςςερεσ 

κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 4,0tn (4,0 ζωσ 5,0 tn), ςτθν κάτω ςειρά, θ οποία 

βρίςκεται ςε ςτάκμθ +0,50m. Η εξωτερικι ςτοιβάδα του κορμοφ ςχθματίηεται από δφο ςειρζσ φυςικϊν 

ογκολίκων 4,0tn και ζχει πλάτοσ περίπου 2,30m. 

Για τθν αποφυγι υποςκαφισ από τθν κυματικι δράςθ, ςτον πόδα τθσ εξωτερικισ κωράκιςθσ 

διαμορφϊνεται πρίςμα από φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ βάρουσ 400Kg (400 ζωσ 500Kg) ςυνολικοφ 

πάχουσ περίπου 1,10m. Οι φυςικοί ογκόλικοι τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο ςε δφο ςειρζσ. Στθν άνω ςειρά 

τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο τζςςερα τεμάχια φυςικϊν ογκολίκων ςχθματίηοντασ τθν ςτζψθ του με 

πλάτοσ περίπου 2,20m. Η κλίςθ των πρανϊν του είναι 1:2 εξωτερικά και 1:1,5 προσ το ςϊμα τθσ 

εξωτερικισ κωράκιςθσ. 

Η δευτερεφουςα ςτρϊςθ αποτελείται από φυςικοφσ ογκόλικουσ μοναδιαίου βάρουσ 400Kg (400 ζωσ 

500Kg) ςε δφο ςειρζσ και ζχει πλάτοσ περίπου 1,10m. Ο πυρινασ αποτελείται από λικορριπζσ ατομικοφ 

βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg. 

Η διατομι του κορμοφ ςτο τμιμα ςυναρμογισ διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 5,30m και 

ςχθματίηεται από επτά κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 0,70t (0,70 ζωσ 1,00 tn), 

ςτθν κάτω ςειρά, θ οποία βρίςκεται ςε ςτάκμθ +0,60m. Η εξωτερικι ςτοιβάδα του κορμοφ ςχθματίηεται 

από δφο ςειρζσ φυςικϊν ογκολίκων 0,70tn και ζχει πλάτοσ περίπου 1,40m. 

Η δευτερεφουςα ςτρϊςθ αποτελείται από φυςικοφσ ογκόλικουσ μοναδιαίου βάρουσ 100Kg ζωσ 200Kg ςε 

δφο ςειρζσ και ζχει πλάτοσ περίπου 0,90m. Ο πυρινασ αποτελείται από λικορριπζσ ατομικοφ βάρουσ 2,0 

ζωσ 35Kg. 

Στο ακρομϊλιο τοποκετείται κλειςιάδα από ςκυρόδεμα C25/305 για τθν τοποκζτθςθ οβελοφ για τθ 

φωτοςιμανςθ του προβόλου ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ Φάρων του Πολεμικοφ Ναυτικοφ, 

όπωσ παρουςιάηεται ςτα Σχζδια Λ-6.1.1 και Λ-7. 

 

 Τφαλοσ κυματοθραφςτησ ΤΚ1 

Ο φφαλοσ κυματοκραφςτθσ (ΥΚ1), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 

μικοσ 90,0m και ο άξονάσ του ςχθματίηει γωνία 23° αριςτερόςτροφα με το βορρά. 

Η διατομι του ΥΚ1 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ 

λατομείου και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70m ςε όλο το μικοσ του. Η κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 

(κατ:οριη) τόςο ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του. Η διατομι του 

εδράηεται επί βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -

4,50m και -5,0m. Η ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:1,5 (κατ:οριη), όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-4.2. 
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Ειδικότερα: 

Η διατομι του ακρομωλίου και θ διατομι του κορμοφ διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 15,30m 

και ςχθματίηεται από ζντεκα κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 7,0tn (7,0 ζωσ 

8,50tn), ςτθν κάτω ςειρά, θ οποία βρίςκεται ςε ςτάκμθ -3,50m. Το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ των φυςικϊν 

ογκολίκων ςχθματίηεται από δφο ςειρζσ φυςικϊν ογκολίκων 7,0tn και ζχει πλάτοσ περίπου 2,80m. Οι 

φυςικοί ογκόλικοι εδράηονται επί ςτρϊματοσ λικορριπισ ατομικοφ βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg, το οποίο 

καταςκευάηεται μετά τθν βυκοκόρθςθ του καλαςςίου πυκμζνα (βλ. Σχζδιο Λ-6.2.1). 

Για τθν αποφυγι υποςκαφισ από τθν κυματικι δράςθ, ςτον πόδα τθσ εξωτερικισ κωράκιςθσ 

διαμορφϊνεται πρίςμα από φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 850Kg) ςυνολικοφ 

πάχουσ περίπου 1,30m. Οι φυςικοί ογκόλικοι τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο ςε δφο ςειρζσ. Στθν άνω ςειρά 

τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο τζςςερα τεμάχια φυςικϊν ογκολίκων ςχθματίηοντασ τθν ςτζψθ του με 

πλάτοσ περίπου 3,90m. Η κλίςθ των πρανϊν του είναι 1:2 (κατ:οριη) εςωτερικά προσ το ςϊμα τθσ 

εξωτερικισ κωράκιςθσ και εξωτερικά. 

Η δευτερεφουςα ςτρϊςθ αποτελείται από φυςικοφσ ογκόλικουσ μοναδιαίου βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 

850Kg) ςε δφο ςειρζσ και ζχει πλάτοσ περίπου 1,30m. Ο πυρινασ αποτελείται από λικορριπζσ ατομικοφ 

βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg. 

 

• Τφαλοσ κυματοθραφςτησ ΤΚ2 

Ο φφαλοσ κυματοκραφςτθσ (ΥΚ2), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 

μικοσ 90,0m και ο άξονασ του ςχθματίηει γωνία 23° αριςτερόςτροφα με το βορρά. 

Η διατομι του ΥΚ2 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ 

λατομείου και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70m ςε όλο το μικοσ του. Η κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 

(κατ:οριη) τόςο ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του. Η διατομι του 

εδράηεται επί βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -

4,50m. Η ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:1,5 (κατ:οριη), όπωσ παρουςιάηεται ςτο 

Σχζδιο Λ-4.2. 

Ειδικότερα: 

Η διατομι του ακρομωλίου και θ διατομι του κορμοφ διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 15,30m 

και ςχθματίηεται από ζντεκα κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 7,0tn (7,0 ζωσ 

8,50tn), ςτθν κάτω ςειρά, θ οποία βρίςκεται ςε ςτάκμθ -3,50m. Το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ των φυςικϊν 

ογκολίκων ςχθματίηεται από δφο ςειρζσ φυςικϊν ογκολίκων 7,0tn και ζχει πλάτοσ περίπου 2,80m. Οι 

φυςικοί ογκόλικοι εδράηονται επί ςτρϊματοσ λικορριπισ ατομικοφ βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg, το οποίο 

καταςκευάηεται μετά τθν βυκοκόρθςθ του καλαςςίου πυκμζνα (βλ. Σχζδιο Λ-6.2.2). 

Για τθν αποφυγι υποςκαφισ από τθν κυματικι δράςθ, ςτον πόδα τθσ εξωτερικισ κωράκιςθσ 

διαμορφϊνεται πρίςμα από φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 850Kg) ςυνολικοφ 

πάχουσ περίπου 1,30m. Οι φυςικοί ογκόλικοι τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο ςε δφο ςειρζσ. Στθν άνω ςειρά 

τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο τζςςερα τεμάχια φυςικϊν ογκολίκων ςχθματίηοντασ τθν ςτζψθ του με 

πλάτοσ περίπου 3,90m. Η κλίςθ των πρανϊν του είναι 1:2 (κατ:οριη) εςωτερικά προσ το ςϊμα τθσ 

εξωτερικισ κωράκιςθσ και εξωτερικά. 

Η δευτερεφουςα ςτρϊςθ αποτελείται από φυςικοφσ ογκόλικουσ μοναδιαίου βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 

850Kg) ςε δφο ςειρζσ και ζχει πλάτοσ περίπου 1,30m. Ο πυρινασ αποτελείται από λικορριπζσ ατομικοφ 

βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg. 

 

 Τφαλοσ κυματοθραφςτησ ΤΚ3 

Ο φφαλοσ κυματοκραφςτθσ (ΥΚ3), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 

μικοσ 90,0m και ο άξονασ του ςχθματίηει γωνία 23° αριςτερόςτροφα με το βορρά. 
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Η διατομι του ΥΚ3 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ 

λατομείου και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70m ςε όλο το μικοσ του. Η κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 

(κατ:οριη) τόςο ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του. Η διατομι του 

εδράηεται επί βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -

4,50m. Η ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:1,50 (κατ:οριη), όπωσ παρουςιάηεται 

ςτο Σχζδιο Λ-4.2. 

Ειδικότερα: 

Η διατομι του ακρομωλίου και θ διατομι του κορμοφ διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 15,30m 

και ςχθματίηεται από ζντεκα κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 7,0tn (7,0 ζωσ 

8,50tn), ςτθν κάτω ςειρά, θ οποία βρίςκεται ςε ςτάκμθ -3,50m. Το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ των φυςικϊν 

ογκολίκων ςχθματίηεται από δφο ςειρζσ φυςικϊν ογκολίκων 7,0tn και ζχει πλάτοσ περίπου 2,80m. Οι 

φυςικοί ογκόλικοι εδράηονται επί ςτρϊματοσ λικορριπισ ατομικοφ βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg, το οποίο 

καταςκευάηεται μετά τθν βυκοκόρθςθ του καλαςςίου πυκμζνα (βλ. Σχζδιο Λ-6.2.3). 

Για τθν αποφυγι υποςκαφισ από τθν κυματικι δράςθ, ςτον πόδα τθσ εξωτερικισ κωράκιςθσ 

διαμορφϊνεται πρίςμα από φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 850Kg) ςυνολικοφ 

πάχουσ περίπου 1,30m. Οι φυςικοί ογκόλικοι τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο ςε δφο ςειρζσ. Στθν άνω ςειρά 

τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο τζςςερα τεμάχια φυςικϊν ογκολίκων ςχθματίηοντασ τθν ςτζψθ του με 

πλάτοσ περίπου 3,90m. Η κλίςθ των πρανϊν του είναι 1:2 (κατ:οριη) εςωτερικά προσ το ςϊμα τθσ 

εξωτερικισ κωράκιςθσ και εξωτερικά. 

Η δευτερεφουςα ςτρϊςθ αποτελείται από φυςικοφσ ογκόλικουσ μοναδιαίου βάρουσ 700Kg(700 ζωσ 

850Kg) ςε δφο ςειρζσ και ζχει πλάτοσ περίπου 1,30m. Ο πυρινασ αποτελείται από λικορριπζσ ατομικοφ 

βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg. 

 

 Πρόβολοσ Π2 

Ο Πρόβολοσ Π2, καταςκευάηεται ςτο νότιο τμιμα τθσ περιοχισ, ςτθ ρίηα του υπινεμου μϊλου του 

λιμενίςκου. Αποτελείται από τα τμιματα: (αβ) το οποίο αποτελεί το ακρομϊλιο και ζχει μικοσ 17,0m και 

το τμιμα (βγ) το οποίο αποτελεί τον κορμό, ζχει μικοσ 50,60m. 

Ο προςανατολιςμόσ του άξονα του ςχθματίηει γωνία 120° δεξιόςτροφα ωσ προσ τον βορρά. 

Η διατομι του Π2 διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ λατομείου 

και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα +3,10m. Η κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 (κατ:οριη) τόςο ςτθν εξωτερικι όςο 

και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του προβόλου. Η διατομι του εδράηεται επί βυκοκορθμζνου 

πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -4,50m ςτο ακρομϊλιο και μζχρι 

βάκουσ - 3,50m ςτον κορμό. Η ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:2 (κατ:οριη), όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-4.3. 

Στο τμιμα του κορμοφ πλθςίον τθσ εξωτερικισ κωράκιςθσ του υπινεμου μϊλου κα γίνει επιμελθμζνθ 

άρςθ και επανατοποκζτθςθ των υφιςτάμενων φυςικϊν ογκολίκων όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-

6.1.2. Επιπλζον, ο βυκοκορρθμζνοσ πυκμζνασ ςτο τμιμα αυτό του Π2 κα αποκαταςτακεί με το μθτρικό 

πζτρωμα όπωσ παρουςιάηεται επίςθσ ςτο Σχζδιο Λ-6.1.2. 

Ειδικότερα, 

Η διατομι του ακρομωλίου διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 8,60m και ςχθματίηεται από επτά 

κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 7,0tn (7,0 ζωσ 8,50tn), ςτθν κάτω ςειρά, θ οποία 

βρίςκεται ςε ςτάκμθ +0,30m. Η εξωτερικι κωράκιςθ του ακρομωλίου ςχθματίηεται από δφο ςειρζσ 

φυςικϊν ογκολίκων 7,0tnκαι ζχει πλάτοσ περίπου 2,80m. 

Για τθν αποφυγι υποςκαφισ από τθν κυματικι δράςθ, ςτον πόδα τθσ εξωτερικισ κωράκιςθσ 

διαμορφϊνεται πρίςμα από φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 850Kg) ςυνολικοφ 

πάχουσ περίπου 1,30m. Οι φυςικοί ογκόλικοι τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο ςε δφο ςειρζσ. Στθν άνω ςειρά 

τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο τζςςερα τεμάχια φυςικϊν ογκολίκων ςχθματίηοντασ τθν ςτζψθ του με 
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πλάτοσ περίπου 2,60m. Η κλίςθ των πρανϊν του είναι 1:2 εξωτερικά και 1:1,5 προσ το ςϊμα τθσ 

εξωτερικισ κωράκιςθσ. 

Η δευτερεφουςα ςτρϊςθ αποτελείται από φυςικοφσ ογκόλικουσ μοναδιαίου βάρουσ 700Kg (700 ζωσ 

850Kg) ςε δφο ςειρζσ και ζχει πλάτοσ περίπου 1,30m. Ο πυρινασ αποτελείται από λικορριπζσ ατομικοφ 

βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg. 

Στο ακρομϊλιο τοποκετείται κλειςιάδα από ςκυρόδεμα C20/25 για τθν τοποκζτθςθ οβελοφ για τθ 

φωτοςιμανςθ του προβόλου ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ Φάρων του Πολεμικοφ Ναυτικοφ, 

όπωσ παρουςιάηεται ςτα Σχζδια Λ-6.1.2 και Λ-7. 

Η διατομι του κορμοφ διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 5,70mκαι ςχθματίηεται από τζςςερεσ 

κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 4,0tn(4,0 ζωσ 5,0)tn, ςτθν κάτω ςειρά, θ οποία 

βρίςκεται ςε ςτάκμθ +0,80m. Η εξωτερικι ςτοιβάδα του κορμοφ ςχθματίηεται από δφο ςειρζσ φυςικϊν 

ογκολίκων 4,0tnκαι ζχει πλάτοσ περίπου 2,30m. 

Για τθν αποφυγι υποςκαφισ από τθν κυματικι δράςθ, ςτον πόδα τθσ εξωτερικισ κωράκιςθσ 

διαμορφϊνεται πρίςμα από φυςικοφσ ογκολίκουσ ατομικοφ βάρουσ 400Kg (400 ζωσ 500Kg) ςυνολικοφ 

πάχουσ περίπου 1,10m. Οι φυςικοί ογκόλικοι τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο ςε δφο ςειρζσ. Στθν άνω ςειρά 

τοποκετοφνται κατ' ελάχιςτο τζςςερα τεμάχια φυςικϊν ογκολίκων ςχθματίηοντασ τθν ςτζψθ του με 

πλάτοσ περίπου 2,20m. Η κλίςθ των πρανϊν του είναι 1:2 εξωτερικά και 1:1,5 προσ το ςϊμα τθσ 

εξωτερικισ κωράκιςθσ. 

Η δευτερεφουςα ςτρϊςθ αποτελείται από φυςικοφσ ογκόλικουσ μοναδιαίου βάρουσ 400Kg (400 ζωσ 

500Kg) ςε δφο ςειρζσ και ζχει πλάτοσ περίπου 1,10m. Ο πυρινασ αποτελείται από λικορριπζσ ατομικοφ 

βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg. 

Ιδιαίτερθ μζριμνα κα λθφκεί κατά τθν καταςκευι του Π2 να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτθν υφιςτάμενθ 

κωράκιςθ του υπινεμου μϊλου. Στθ ςυναρμογι του Π2 με τθν υφιςτάμενθ κωράκιςθ κα γίνει άρςθ και 

επανατοποκζτθςθ φυςικϊν ογκολίκων για τθν αρτιότθτα τθσ καταςκευισ όπωσ παρουςιάηεται ςτα ςχζδια 

τθσ μελζτθσ. 

 

 Ενίςχυςη Τφάλου 

Η ενίςχυςθ του υφιςτάμενου υφάλου ςτο νότιο τμιμα, καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο 

Σχζδιο Λ-2.4, ζχει μικοσ 90,0m και ο άξονάσ του ςχθματίηει γωνία περίπου 21° αριςτερόςτροφα με το 

βορρά. 

Η διατομι του ςτα πρϊτα 28,0m περίπου διαμορφϊνεται ωσ διατομι ακρομωλίου και ςτα υπόλοιπα 

62,0mςυμπλθρϊνονται φυςικοί ογκόλικοι όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-5.3 και Λ-6.3. 

Ειδικότερα, θ διατομι του ακρομωλίου διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ 

προελεφςεωσ λατομείου και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70mςε όλο το μικοσ του. Η κλίςθ των πρανϊν 

είναι 1:2 (κατ:οριη) τόςο ςτθν εξωτερικι όςο και ςτθν εςωτερικι παρειά ςε όλο το μικοσ του. Η διατομι 

του εδράηεται επί βυκοκορθμζνου πυκμζνα. Ο πυκμζνασ εκςκάπτεται κατ' ελάχιςτο 1,0m, μζχρι βάκουσ -

4,20m. Η ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:1,50 (κατ:οριη), όπωσ παρουςιάηεται 

ςτο Σχζδιο Λ-4.4. 

Ειδικότερα: 

Η διατομι του ακρομωλίου διαμορφϊνεται με εφροσ ςτζψεωσ περίπου 15,30m και ςχθματίηεται από 

ζντεκα κατ' ελάχιςτο φυςικοφσ ογκολίκουσ, μοναδιαίου βάρουσ 7,0tn (7,0 ζωσ 8,50tn), ςτθν κάτω ςειρά, θ 

οποία βρίςκεται ςε ςτάκμθ -3,50m. Το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ των φυςικϊν ογκολίκων ςχθματίηεται από δφο 

ςειρζσ φυςικϊν ογκολίκων 7,0tn και ζχει πλάτοσ περίπου 2,80m. Οι φυςικοί ογκόλικοι εδράηονται επί 

ςτρϊματοσ λικορριπισ ατομικοφ βάρουσ 2,0 ζωσ 35Kg, το οποίο καταςκευάηεται μετά τθν βυκοκόρθςθ του 

καλαςςίου πυκμζνα (βλ. Σχζδιο Λ-6.3). 

Στο υπόλοιπο τμιμα, μετά τθν εξυγίανςθ και τον κακαριςμό του πυκμζνα ζδραςθσ τοποκετοφνται φυςικοί 
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ογκόλικοι μοναδιαίου βάρουσ 7,0tn (7,0 ζωσ 8,50tn), ςε μία ςειρά, για τθν ενίςχυςθ του υφάλου όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-6.3. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ: 

Οι διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται για τθν καταςκευι των ζργων, είναι όμοιεσ με αυτζσ των περιςςοτζρων 

ζργων παράκτιασ προςταςίασ. Εντοφτοισ, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

1) Η ζλλειψθ εργοταξιακοφ χϊρου ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου, ενδεχόμενα κα δυςχεράνει τον 

Ανάδοχο καταςκευισ του ζργου ςτο βόρειο τμιμα. Επομζνωσ, τα υλικά κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα 

ϊςτε να ενςωματϊνονται άμεςα ςτισ κζςεισ καταςκευισ τουσ. 

2) Σε κάκε περίπτωςθ κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ των περιβαλλοντικϊν 

όρων. 

Φςτερα από τα παραπάνω, προτείνονται τα ακόλουκα: 

Τα ζργα κα πρζπει να καταςκευάηονται κατά τμιματα αυτοπροςτατευόμενα, δθλαδι ολόκλθρα τμιματα 

διατομισ για τθν ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου ξαφνικισ καλαςςοταραχισ. 

Η καταςκευι των ζργων προτείνεται να γίνει με χριςθ πλωτοφ εξοπλιςμοφ. Σε περίπτωςθ που θ 

προςζγγιςθ των πλωτϊν μζςω περιορίηεται από τα βάκθ του πυκμζνα ςτθν περιοχι των ζργων, κα 

προθγθκεί θ εκςκαφι του πυκμζνα για τθν διάνοιξθ διαφλου προςζγγιςθσ. 

Η μεταφορά των ογκολίκων και των λίκων λατομείου από τθν κζςθ του λατομείου, μπορεί να γίνει είτε με 

φορτθγά ζωσ τθν κζςθ των ζργων, είτε με φορτθγά ζωσ το λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα και ςτθ ςυνζχεια 

με φορτθγίδεσ ςτθν κζςθ καταςκευισ του ζργου. 

Ιδιαίτερθ μζριμνα κα λθφκεί ςτθν περιοχι καταςκευισ του προβόλου (Π2), για τθν α) επιμελθμζνθ άρςθ 

και επανατοποκζτθςθ των υφιςτάμενων φυςικϊν ογκολίκων ςτθ κζςθ ςυναρμογισ του Π2 με τον υπινεμο 

μϊλο και β) ςτθν αποκατάςταςθ του φυςικοφ πυκμζνα με το μθτρικό πζτρωμα που κα εκςκαφκεί, το 

οποίο οφείλει να ςυλλεχκεί ςτθν παραλία προ τθσ αποκατάςταςθσ. 

Η φωτοςιμανςθ των ζργων για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

Υπθρεςίασ Φάρων του Πολεμικοφ Ναυτικοφ.  

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ: 

Η προκεςμία καταςκευισ των ζργων ορίηεται ςε δεκαοκτώ (18) μήνεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν απόςταςθ 

μεταφοράσ των υλικϊν καταςκευισ και το γεγονόσ ότι το ζργο εκτελείται εντόσ του καλάςςιου χϊρου, ο 

οποίοσ επθρεάηεται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 

Σρίπολη,  ΙΟΤΝΙΟ 2020 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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