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ΣΜΗΜΑ Α 

 

Α1. ΓΕΝΙΚΑ 

Είδοσ ζργου : Ζργα παράκτιασ προςταςίασ 

Χρήςη : Τα ζργα που κα καταςκευαςτοφν αφοροφν ζργα για τθν προςταςία από διάβρωςθ τθσ παραλίασ 
τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αίπειασ του Διμου Μεςςινθσ. 

Διεφθυνςη του ζργου : Το ζργο κα καταςκευαςτεί ςτθν Παραλία τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αίπειασ, του 
Διμου Μεςςινθσ, τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Μεςςθνίασ, τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου. 

Κφριοσ του Ζργου: Περιφζρεια Πελοποννιςου 

ΣΜΗΜΑ Β 

 

Β.1. ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Ιςτορικό ζργου : 

Η υπό μελζτθ παράκτια ηϊνθ βρίςκεται ςτα δυτικά παράλια του Μεςςθνιακοφ κόλπου, ζμπροςκεν του 
οικιςμοφ Άγιοσ Ανδρζασ του τζωσ Διμου Αίπειασ. Συγκεκριμζνα, αφορά τθν παράκτια ηϊνθ που 
οριοκετείται ςτα νότια από τθν εκβολι του ποταμοφ Ζπι και ςτα ςτα βόρεια από τθν εκβολι του ρζματοσ 
Ακόνια. 

Το πρόβλθμα τθσ διάβρωςθσ τθσ παραλίασ του Αγίου Ανδρζα, υφίςτατο προ τθσ καταςκευισ του 
λιμενίςκου. Ζγινε εντονότερο αμζςωσ μετά τθν καταςκευι του προςινεμου μϊλου του λιμενίςκου. Ο 
προςινεμοσ μϊλοσ αρχικά καταςκευάςτθκε τθν δεκαετία του 1950. Ο μϊλοσ αυτόσ παρείχε μικρι 
προςταςία από τα κφματα ςτα προςορμιηόμενα ςκάφθ, κακϊσ ο όρμοσ του Αγίου Ανδρζα αποτελεί 
φυςικό αγκυροβόλιο. Τθν χειμερινι περίοδο ζβγαηαν τα ςκάφθ ςτθν ξθρά. Τθν περίοδο αυτι το εφροσ 
τθσ παραλίασ ιταν ςθμαντικό. 

Η ανάγκθ προςταςίασ των μικρϊν ςκαφϊν και θ αφξθςθ του αρικμοφ τουσ, οδιγθςε ςτθν καταςκευι 
διαφόρων ζργων ενίςχυςθσ και βελτίωςθσ του λιμενίςκου. Τθν περίοδο τθσ δεκαετίασ του '50, υπό τθν 
πίεςθ των ψαράδων τθσ περιοχισ, καταςκευάςτθκαν παραλιακά κρθπιδϊματα. Τθν δεκαετία του '80, 
προκειμζνου να δθμιουργθκεί ςτον Άγιο Ανδρζα ζνα αςφαλζσ αγκυροβόλιο, καταςκευάςτθκε 
προςινεμοσ μϊλοσ και εν ςυνεχεία ο υπινεμοσ. 

Αμζςωσ μετά τθν καταςκευι του προςινεμου μϊλου, θ διάβρωςθ τθσ βόρειασ παραλίασ ζγινε 
εντονότερθ και απειλθτικι για τισ παρακείμενεσ ιδιοκτθςίεσ. Παράλλθλα, ο λιμενίςκοσ άρχιςε να γεμίηει 
με φφκια, τα οποία κάκε άνοιξθ ςυλλζγονται και απομακρφνονται. 

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 80, αμζςωσ βόρεια τθσ κζςθσ του λιμενίςκου, για τθν προςταςία από τθ 
διάβρωςθ οι ιδιοκτιτεσ των παρακείμενων ξενοδοχείων καταςκεφαςαν κωράκιςθ από φυςικοφσ 
ογκόλικουσ τθσ βόρειασ παραλίασ. Η κωράκιςθ τθσ βόρειασ παραλίασ ζγινε από τουσ ιδιοκτιτεσ των 
παρακείμενων ξενοδοχείων, προκειμζνου να προςτατζψουν τθν παραλία τουσ από τθν εν ςυνεχεία 
εμφανιςκείςα διάβρωςθ. 

Τθν δεκαετία του 1990, το πρόβλθμα ςυςςϊρευςθσ φυκϊν και τθσ διάβρωςθσ τθσ βόρεια παραλίασ ιταν 
τόςο ζντονο, ϊςτε προζκυψε θ ανάγκθ βελτίωςθσ των λιμενικϊν ζργων. 
Μετά τθν καταςκευι των ζργων βελτίωςθσ του λιμενίςκου ςτθ ςθμερινι του μορφι (2002), το πρόβλθμα 
τθσ ςυςςϊρευςθσ των φυκϊν επιλφκθκε πλιρωσ αλλά όχι και το πρόβλθμα τθσ διάβρωςθσ. 

Το 2009 εκπονικθκε εκτενισ ακτομθχανικι μελζτθ ςτθν οποία διερευνικθκαν εναλλακτικζσ λφςεισ για 
τθν αναςτροφι του φαινομζνου τθσ διάβρωςθσ και τθν προςταςία τθσ παραλίασ. 
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Τα προτεινόμενα ζργα, αδειοδοτικθκαν περιβαλλοντικά με τθν με αρικμ οικ. 15357/23-03- 2016 
Απόφαςθ Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθν «Εγκριςθ Περιβαλλοντικϊν όρων των Ζργων 
αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ παραλίασ Αγ. Ανδρζα τ. Διμου Αίπειασ νυν Δθμ. Κοινότ. Αίπειασ Διμου 
Μεςςινθσ. 

Το 2019, εκπονικθκε τοπογραφικι βυκομετρικι αποτφπωςθ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ των ενεργειϊν τθσ 
«2θσ Δράςθσ» για τθν «Οργάνωςθ εφαρμογισ του ςχεδίου αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ τθσ παραλίασ τθσ 
Δθμοτικισ Ενότθτασ Αίπειασ του Διμου Μεςςινθσ», όπωσ προβλζπεται ςτθν προγραμματικι ςφμβαςθ, θ 
οποία υπογράφθκε μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου, του Διμου Μεςςινθσ, και τθσ Αναπτυξιακισ 
Μεςςθνίασ - Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ΟΤΑ. Αντικείμενο τθσ «2θσ Δράςθσ» αποτελεί θ ςφνταξθ 
τοπογραφικϊν και βυκομετρικϊν διαγραμμάτων ςτθν περιοχι μελζτθσ και θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τουσ 
με τα προγενζςτερα ϊςτε να αναγνωριςκεί ο ρυκμόσ διάβρωςθσ και τα αίτια τθσ μεταβολισ τθσ. 

Στθ ςυνζχεια, ςυντάχκθκε ζκκεςθ ςτα πλαίςια τθσ «3θσ Δράςθσ» υλοποίθςθσ τθσ ανωτζρω 
προγραμματικισ ςφμβαςθσ για : α) τον Εντοπιςμό - αποτίμθςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ από τον 
διαβρωτικό μθχανιςμό, β) τθν Επιςιμανςθ και εκτίμθςθ των πθγϊν λιψεωσ φυςικϊν υλικϊν και γ) τθν 
Διατφπωςθ προτάςεων ςυμμόρφωςθσ με τισ παροφςεσ ςυνκικεσ. 

Από όλα τα ανωτζρω, ςτα πλαίςια τθσ «4θσ Δράςθσ» υλοποίθςθσ τθσ ανωτζρω προγραμματικισ ςφμβαςθσ 
ςυντάχκθκε θ οριςτικι μελζτθ για τθν καταςκευι των ζργων παράκτιασ προςταςίασ. 
 

Β.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

Τα προτεινόμενα ζργα για τθν παράκτια προςταςία τθσ παραλίασ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα τθσ Αίπειασ, του 
Διμου Μεςςινθσ, αφοροφν ςυνοπτικά ςτα ακόλουκα : 

• Στο τμήμα βόρεια από τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα (Βόρειο τμιμα) προτείνεται: 

1. θ καταςκευή τριών υφάλων κυματοθραυςτών (ΥΚ1, ΥΚ2, ΥΚ3) αμζςωσ βόρεια του λιμενίςκου 
του Αγίου Ανδρζα και 

2. θ καταςκευή ενόσ προβόλου (Π1) προ τθσ εκβολι του ρζματοσ Ακόνια. 

• Στο τμήμα νότια από τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα (Νότιο τμιμα) προτείνεται: 

1. θ ενίςχυςη του υφιςτάμενου προβόλου (Π2) από φυςικοφσ ογκολίκουσ ο οποίοσ είχε 
καταςκευαςτεί ςτθ ρίηα του προςινεμου μϊλου και από τθν καταςκευι του μζχρι ςιμερα, 
ςυμβάλει ςτθν ςτακεροποίθςθ μεγάλου τμιματοσ τθσ ακτισ και 

2. ενίςχυςη με φυςικοφσ ογκολίθουσ του υφάλου που ςχθματίηεται ακόμα νοτιότερα πλθςίον τθσ 
εκβολισ του Επθ. 

Ειδικότερα, 

Στο τμήμα βόρεια από τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα (Βόρειο τμιμα): 

Ο φφαλοσ κυματοθραφςτησ (ΥΚ1), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 
μικοσ 90,0mκαι ο άξονασ 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 -0,70mςε 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 -
4,50m. Η ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:2 (κατ:οριη). 

Ο φφαλοσ κυματοθραφςτησ (ΤΚ2), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 
μικοσ 90,0mκαι ο άξονασ 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 -0,70mςε όλο το μικοσ του. Η κλίςθ των πρανϊν είναι 1:2 
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(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 1:2 (κατ:οριη). 

Ο φφαλοσ κυματοθραφςτησ (ΥΚ3), καταςκευάηεται ςτθ κζςθ που παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-2.3, ζχει 
μικοσ 90,0mκαι ο άξονασ 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 -0,70mςε 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 -
4,50m. Η ςκάφθ κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:2 (κατ:οριη). 

Ο Πρόβολοσ Π1, 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 (δε) το οποίο αποτελεί τμιμα 

ςυναρμογισ με τθν ακτι και ζχει μικοσ 49,05m. 

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

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

ςχθματίηοντασ γωνία 155° με το τμιμα ςυμαρμογισ. 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). 

Στο τμήμα νότια από τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα (Νότιο τμιμα): 

Ο Πρόβολοσ Π2, καταςκευάηεται 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 50,50m. 

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

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

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

βορρά. 

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

62,0m ςυμπλθρϊνονται φυςικοί ογκόλικοι όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχζδιο Λ-6.3. Ειδικότερα, θ διατομι 

του ακρομωλίου διαμορφϊνεται με πρανι από φυςικοφσ λίκουσ και ογκολίκουσ προελεφςεωσ λατομείου 

και ζχει ενιαίο φψοσ ςτζψθσ ςτα -0,70m 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 - 4,20m. Η ςκάφθ 

κεμελιϊςεωσ διαμορφϊνεται με κλίςεισ πρανϊν 1:1,50 (κατ:οριη). 

Θεμελίωςη ζργων: 

Οι φφαλοι κυματοκραφςτεσ και οι πρόβολοι προτείνεται να εδραςτοφν ςε βυκοκορθμζνο πυκμζνα. Το 

βάκοσ εκςκαφισ είναι κατ ελάχιςτο 1,0m. Ο πυκμζνασ ςφμφωνα με τισ ιηθματολθψίεσ καλφπτεται από 

κοκκϊδθ υλικά, δθλαδι χαλίκια, κροκάλεσ και χονδρόκοκκθ άμμο. Η εκςκαφι του γίνεται προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ ομοιομορφία του εδάφουσ κεμελίωςθσ και να μειωκεί θ πικανότθτα φπαρξθσ γαιωδϊν 

προςμίξεων και αλγϊν. Η ςκάφθ εκςκαφισ καλφπτεται από τθν εξυγιαντικι ςτρϊςθ του κοκκϊδουσ υλικοφ 

του πυρινα. 
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Διαδικαςία καταςκευήσ: 

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 διάυλου 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 αποκατάςταςθ του 

φυςικοφ πυκμζνα με το μθτρικό πζτρωμα που κα εκςκαφκεί, το οποίο οφείλει να ςυλλεχκεί ςτθν παραλία 

προ τθσ αποκατάςταςθσ. 

 

Β.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΜΕΛΕΣΗ 

Η διαςταςιολόγθςθ των διατομϊν των κυματοκραυςτϊν και των προβόλων υλοποιικθκε με γνϊμονα τισ 

κυματικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν περιοχι κάνοντασ χριςθ τθσ μεκοδολογίασ όπωσ προτάκθκε 

από τον Hudson (1974) και παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο CEM 2006. 

 

Β.4. ΧΕΔΙΑ «Ω ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΕΙΝ» 

Επιςυνάπτονται ςε παράρτθμα, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ, τα ςχζδια «as build» των ζργων. 

 

ΣΜΗΜΑ Γ 

Γ.1. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Αναφζρονται τυχόν ιδιαίτερεσ επιςθμάνςεισ, οι οποίεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ 

ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ' όλθ τθ διάρκεια ηωισ του ζργου και απευκφνονται ςτουσ 

μεταγενζςτερουσ χριςτεσ και τουσ ςυντθρθτζσ/επιςκευαςτζσ του. Οι επιςθμάνςεισ αφοροφν κυρίωσ τα 

ακόλουκα ςτοιχεία (αναφζρονται ωσ είναι γνωςτά ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ): 

1. Θζςεισ υλικϊν που υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ ενδζχεται να προκαλζςουν κίνδυνο 

- Πλθροφοριακζσ πινακίδεσ ςιμανςθσ, ςε περίπτωςθ ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν -Μπαγκίνεσ ςε 

περίπτωςθ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ (από ςυςςϊρευςθ υλικϊν επί αυτϊν) 

2. Ιδιαιτερότθτεσ ςτθν ςτατικι δομι, ευςτάκεια και αντοχι των καταςκευϊν 

- Δεν διαφαίνονται με πλιρθ τιρθςθ των ιςχυόντων καταςκευαςτικϊν προδιαγραφϊν 

3. Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 

- Η καλάςςια περιοχι του εργοταξίου ςτισ κζςεισ των αλιευτικϊν καταφυγίων, ενθμζρωςθ και καλι 

ςυνεργαςία με τισ Λιμενικζσ Αρχζσ και τισ Αςτυνομικζσ αρχζσ και ζγκαιρθ γνϊςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν. 

- Πρόλθψθ ατυχθμάτων ναυςιπλοΐασ 
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- Αςφάλεια ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και τιρθςθ των κανόνων SOLAS και αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ 

- Τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ τθσ υποβρφχιασ εργαςίασ και παρακολοφκθςθσ 

4. Κακοριςμόσ ςυςτθμάτων ι διατάξεων που πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι λειτουργία και επιτιρθςθ 

- Η περίφραξθ του εργοταξίου, για τθν αποτροπι ειςόδου ςε αυτόν, ηϊων ι πεηϊν ανκρϊπων. 

5. Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου: 

Οι οδοί διαφυγισ και κινδφνου πρζπει να είναι ελεφκερεσ εμποδίων κακ' όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν. 

6. Περιοχζσ εκπομπισ ιονίηουςασ ακτινοβολίασ 

Εξακριβϊνεται αν ςτθν περιοχι του ζργου υπάρχουν πθγζσ ιονίηουςασ ακτινοβολίασ ι αγωγοί υψθλισ 

τάςθσ και ορίηεται θ περιοχι αςφαλοφσ διακίνθςθσ του προςωπικοφ. 

 

ΣΜΗΜΑ Δ 

Δ.1. ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

(Καταγράφονται ςτοιχεία που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ και αποφυγι κινδφνων κατά τισ ενδεχόμενεσ 

μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ - ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, επιςκευισ κλπ. -κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του 

ζργου και δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.) 

Γενικά περί επεμβάςεων ςε Λιμενικά Ζργα 

- Όλεσ οι υποβρφχιεσ εργαςίεσ κα γίνονται από καταδυτικά ςυνεργεία ειδικά εξοπλιςμζνα με τα αντίςτοιχα 

υλικά και το ανάλογο προςωπικό, ϊςτε να αποφευχκεί το ενδεχόμενο εμπλοκισ διερχόμενου πλοιαρίου 

ςε ατφχθμα με το προςωπικό εργαςίασ και ςυντιρθςθσ. 

- Όλεσ οι εργαςίεσ (φφαλεσ και ζξαλεσ εκςκαφζσ - βυκοκοριςεισ, αποκομιδι και απόρριψθ), κα γίνονται 

από ςυνεργεία ειδικά εξοπλιςμζνα με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό αςφαλείασ και αντίςτοιχα υλικά, ϊςτε να 

αποφευχκεί το ενδεχόμενο εμπλοκισ διερχόμενου πλοιαρίου ςε ατφχθμα με το προςωπικό και τα 

μθχανιματα εργαςίασ και ςυντιρθςθσ. 

- Όλεσ οι επεμβάςεισ ςτο χερςαίο τμιμα του ζργου (ςυντιρθςθ, αντικατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων 

κλπ), κα γίνονται από ςυνεργεία ειδικά εξοπλιςμζνα με τα αντίςτοιχα υλικά (κϊνουσ και κινθτι ςιμανςθ 

εκτροπισ κυκλοφορίασ, ειδικά ανακλαςτικά ενδφματα κλπ) και το ανάλογο προςωπικό ενθμζρωςθσ των 

διερχόμενων οχθμάτων και ατόμων, ϊςτε να αποφευχκεί το ενδεχόμενο εμπλοκισ διερχόμενου οχιματοσ 

ςε ατφχθμα με το προςωπικό ςυντιρθςθσ. 

- Οι προγραμματιςμζνεσ (όχι ζκτακτεσ) επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ κλπ κα πρζπει να γίνονται ςε περιόδουσ 

και ϊρεσ μειωμζνθσ κίνθςθσ οχθμάτων (από ςτατιςτικζσ παρατθριςεισ). 

Θα απαγορεφεται θ χωρίσ λόγο παραμονι προςϊπων άςχετων με τθν επζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

- Τα κάκε είδουσ μθχανιματα πρζπει να απζχουν τουλάχιςτον 5 μζτρα κακ' φψοσ από τυχόντα εναζρια 

δίκτυα τθσ ΔΕΗ. Η ίδια απόςταςθ πρζπει να τθρείται περιμετρικά των αγωγϊν για τα κινθτά μζρθ των 

μθχανθμάτων (γερανοί κλπ). 

- Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν προβλεπόμενα από τθν νομοκεςία Π.Δ. 1073/81, Π.Δ.305/96, Π.Δ.778/80, 

Π.Δ.396/94, Π.Δ.95/98, Π.Δ.89/99, Π.Δ.159/99, Δ13Ε/8068/5.10.2000. 

- Τιρθςθ των αντιςτοίχων κανονιςμϊν ΚΟΚ -ΤΟΤΕΕ κλπ κατά τθν εκτζλεςθ των Εργαςιϊν. 

Γενικά περί επεμβάςεων εντόσ του χερςαίου τμιματοσ του Λιμενικοφ - Ζργου, ιτοι εργαςίεσ ςε φρεάτια, 

υπόγεια ι τάφρουσ, εργαςίεσ γενικά ςε κζςεισ όπου υπάρχει κίνδυνοσ αςφυξίασ, πνιγμοφ και ζκκεςθσ ςε 

χθμικοφσ, φυςικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

- Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται με αςφαλι τρόπο για τθν αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα 

(φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ κλπ.) 

- Κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα πυραςφάλειασ. 

Όλεσ οι επεμβάςεισ, κα γίνονται από ςυνεργεία ειδικά εξοπλιςμζνα με τα αντίςτοιχα υλικά και Μ.Α.Π., 
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ϊςτε να αποφευχκεί το ενδεχόμενο ατυχιματοσ ςε μζροσ δφςκολα προςπελάςιμο (φρεάτια, κιβωτοειδείσ 

οχετοφσ κλπ). 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα γίνονται ςε εποχζσ που δεν αναμζνονται βροχοπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ 

εμφάνιςθσ δυςμενοφσ καιρικοφ φαινομζνου οι εργαςίεσ κα αναςτζλλονται. 

Ελζγχεται μία φορά κατ' ζτοσ θ κατάςταςθ των καλυμμάτων ςε φρεάτια και δεξαμενζσ. 

Εργαςίεσ ςε φψοσ 

- Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι πτϊςεων από φψοσ, από τθν πτϊςθ 

αντικειμζνων από φψοσ -οι εργαςίεσ να μθν διενεργοφνται ςε κατάςταςθ καταιγίδασ ι άλλων 

καταςτάςεων όπου είναι πικανι θ πτϊςθ κεραυνοφ. 

- Λαμβάνονται όλα τα μζτρα για τθν αποφυγι κινδφνων και χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα αςφαλι μζςα 

και ΜΑΠ κατά τθν διενζργεια των εργαςιϊν 

Εργαςίεσ ςε περιβάλλον με κίνδυνο ζκρθξθσ θ πυρκαγιάσ 

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ που χαρακτθρίηονται ωσ επικίνδυνοι βάςει των ιςχυόντων πυροςβεςτικϊν 

διατάξεων, λαμβάνονται τα απαιτοφμενα μζτρα πρόλθψθσ κατά τθν διάρκεια εργαςιϊν και γενικά 

απαγορεφεται το κάπνιςμα κακϊσ και θ είςοδοσ ςε αυτοφσ από μθ αρμόδια άτομα. 

 

ΣΜΗΜΑ Ε 

 

Ε1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ 

Πρόγραμμα αναγκαίων επικεωριςεων και ςυντθριςεων των ζργων 

Οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να επικεωροφνται και να ςυντθροφνται κατά τακτά διαςτιματα. Προτείνεται: 

Επικεϊρθςθ τθσ κατάςταςθσ τω ζργων μετά από ζντονα καιρικά φαινόμενα. Οι βλάβεσ που τυχόν 

διαπιςτϊνονται ςε εγκαταςτάςεισ πρζπει να αποκακίςτανται άμεςα. 

 

ΣΜΗΜΑ Σ 

 

Σ1. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤ - ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ των ζργων κα πρζπει με ευκφνθ του Κυρίου του ζργου να 

φωτοςθμανκοφν τα ζργα ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ Φάρων του Π.Ν. και να λθφκοφν όλα 

τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια των χρθςτϊν τθσ παραλίασ και των πλωτϊν μζςων λόγω τθσ 

γειτνίαςθσ του ζργου με τον λιμενίςκο του Αγίου Ανδρζα. 

 

 

Σρίπολη,  ΙΟΤΝΙΟ 2020 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 
Γεωλόγοσ με Α’ β. 

Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΔΗ 

Αγρ. Τοπ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 
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