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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την οριστική μελέτη εφαρμογής λιμενικών έργων για την 

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 18 ΆΓΓΛΩΝ ΩΣ ΤΟ ΒΔ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ / ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΈΡΓΟ. Συγκεκριμένα εξετάσθηκαν οι εγκεκριμένες από τον 

ΟΛΗ μελέτες το κυματικό – ανεμολογικό μοντέλο και η ακτομηχανική διερεύνηση στην 

ευρύτερη περιοχή για την υφιστάμενη κατάσταση και τα προτεινόμενα έργα. 

2. Σκοπιμότητα 

Στην περιοχή όπου έχει ήδη εκπονηθεί το προαναφερθέν ερευνητικό έργο, παρατηρούνται 

εκτεταμένα φαινόμενα υποσκαφών και μηχανικής διάβρωσης των ενετικών οχυρωματικών 

έργων γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους τόσο για τα ίδια τα μνημεία 

πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για τα παρακείμενα έργα υποδομής με συνέπεια να 

υποβαθμίζεται η ασφάλεια και η αισθητική της περιοχής. 

Συγκεκριμένα στην περιοχή που μελετάται έχουν γίνει μικρές προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση της διάβρωσης από τους κυματισμούς χωρίς όμως  ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. 

Με δεδομένη την επικρατούσα κατάσταση, η κατασκευή λιμενικών έργων για την προστασία 

των παράκτιων μνημείων και υποδομών από την κυματική δράση, κρίνεται επιτακτική. 
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3. Γεωγραφικά και μορφολογικά στοιχεία 

Γεωγραφική θέση 

Η περιοχή που μελετάται βρίσκεται κεντρικά της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης στη ρίζα του 

προσήνεμου μώλου του Λιμένα Ηρακλείου.  

 

Σχήμα 1.1: Περιοχή μελέτης 

Μορφολογία περιοχής 

Ο κόλπος του Ηρακλείου χαρακτηρίζεται ως ημίκλειστος κόλπος, με βόρειο προσανατολισμό. 

Η πόλη του Ηρακλείου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του κόλπου. Οι ακτές της περιοχής 

μελέτης αποτελούνται κυρίως από βραχώδεις σχηματισμούς μεγάλης κλίσης. 

4. Μετεωρολογικά - Ωκεανογραφικά στοιχεία 

4.1 Παράκτιο ανεμολογικό καθεστώς 

Με βάση την πρόγνωση του κυματικού καθεστώτος, παρουσιάζονται στο πίνακα 4.1, οι 

ετήσιες συχνότητες για κάθε διεύθυνση και ταχύτητα ανέμων για την περιοχή μελέτης, με 

δεδομένα από τους σταθμούς Ηρακλείου για την περίοδο 1956-2015. 

 

 



Πίνακας 4.1: Ετήσιες συχνότητες και ταχύτητα ανέμων ανά διεύθυνση για την περιοχή μελέτης.  

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Bf knots B BA ΒΔ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ Ακαθόριστη % 

0   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 7,23 

1 1-3 0,70 0,50 0,84 0,67 0,39 0,25 0,22 1,28 0,89 5,75 

2 4-6 1,95 0,87 3,32 2,09 1,23 0,98 1,03 3,74 0,73 15,95 

3 7-10 2,74 1,06 6,39 1,95 1,06 1,45 1,17 7,54 0,08 23,46 

4 11-16 3,24 0,81 6,84 1,20 1,01 1,17 1,34 9,44 0,03 25,08 

5 17-21 1,98 0,39 4,02 0,59 0,70 0,92 0,84 3,94 0,00 13,38 

6 22-27 1,12 0,11 1,51 0,17 0,25 0,50 0,39 2,04 0,00 6,09 

7 28-33 0,45 0,00 0,42 0,08 0,17 0,20 0,14 0,75 0,03 2,23 

8 34-40 0,14 0,00 0,25 0,00 0,03 0,03 0,06 0,08 0,00 0,59 

9 41-47 0,11 0,00 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,03 0,25 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 12,43 3,74 23,62 6,79 4,83 5,53 5,19 28,85 9,02 100 

 

Από την ανάλυση των ανεμολογικών στοιχείων προκύπτει ότι στην ευρύτερη περιοχή 

επικρατούν οι Β, ΒΔ, Δ και ΒΑ άνεμοι με ετήσια συχνότητα εμφάνισης που υπερβαίνει το 

65%. Το 7,23% του έτους επικρατεί άπνοια. Η περιοχή επηρεάζεται κυρίως από Δ ανέμους με 

ετήσια συχνότητα 28,85%. Η συνηθέστερα εμφανιζόμενη ταχύτητα ανέμου, ανεξαρτήτως 

διευθύνσεως, είναι 4Bf (11-16kn) με ετήσια συχνότητα εμφάνισης 25,08%. Το 90,85% του 

χρόνου η ταχύτητα του ανέμου δεν υπερβαίνει τα 5 Βf ( 22kn), και το 99,75% του χρόνου η 

ταχύτητα του ανέμου δεν υπερβαίνει τα 8 Βf ( 40kn). Η μέγιστη ταχύτητα ανέμου είναι 9 Βf 

(41-47kn), έχει ετήσια συχνότητα εμφάνισης 0,25% και οφείλεται κυρίως σε Β ανέμους. Η 

συχνότητα των επικρατούντων ανέμων στην περιοχή φαίνεται στο ροδόγραμμα του 

σχήματος 4.1.  



 

 

Σχήμα 4.1: Ροδόγραμμα 8 τομέων για την περιοχή μελέτης. 

 

Για τον προσδιορισμό των δυσμενέστερων κυματικών συνθηκών που μπορεί να 

εμφανιστούν, για κάθε διεύθυνση πνοής ανέμου προσδιορίστηκε ο συνδυασμός ταχύτητας 

ανέμου και συντελεστή RT που δίνει τη μεγαλύτερη διορθωμένη ταχύτητα. Οι 

δυσμενέστεροι συνδυασμοί ταχύτητας ανέμου (συντελεστής RT) οφείλονται στους Β, Α, Δ 

και ΒΔ ανέμους και παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.  

 



  

Πίνακας 4.2: Δυσμενέστερες ανεμολογικές συνθήκες 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 

ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

(Bf) 
RT 

Β 0,44 9 1,1 

BA 0,44 6 1,1 

A 0,11 9 1,1 

Δ 0,11 9 1,1 

ΒΔ 0,11 9 1,1 

 

4.2 Κυματικό καθεστώς 

Τα μέγιστα αναμενόμενα χαρακτηριστικά κυμάτων που δημιουργούνται από τους 

παραπάνω ανέμους στην περιοχή δίνονται στον πίνακα 4.2. Οι τιμές φασματικού 

σημαντικού ύψους κύματος και φασματικής περιόδου που υπολογίζονται είναι οι μέγιστες 

που μπορούν να προκύψουν για τη μέγιστη ταχύτητα ανέμου. Η ελάχιστη απαιτούμενη 

διάρκεια πνοής για τους ανέμους που επηρεάζουν την περιοχή είναι μέσα στα πλαίσια των 

παρατηρούμενων στην ευρύτερη περιοχή και επομένως ευσταθεί η υπόθεση ότι η μέγιστη 

ανάπτυξη των κυμάτων περιορίζεται μόνο από το ανάπτυγμα πνοής των ανέμων. 

4.3 Συχνότητα κυμάτων 

Η προάκτια ζώνη της περιοχής επηρεάζεται κυρίως από ανεμογενή κύματα Β, ΒΑ και 

ΒΔ προέλευσης, ενώ τα ανεμογενή κύματα Δ και Α προέλευσης επηρεάζουν την παράκτια 

ζώνη μετά από περίθλαση και έντονη διάθλαση. Τα ανεμογενή κύματα Β και ΒΑ προέλευσης 

εμφανίζονται με ετήσια συχνότητα 12,43% και 3,74% αντίστοιχα. Τα Α προέλευσης κύματα 

έχουν ετήσια συχνότητα 6,79%, ενώ τα Δ και ΒΔ προέλευσης 28,85% και 23,62% αντίστοιχα. 

Τα μέγιστα αναμενόμενα χαρακτηριστικά ανεμογενών κυμάτων είναι ΒΔ προέλευσης, με 

ύψος κύματος 7,57m και περίοδο 11,03s στα βαθιά νερά με ετήσια συχνότητα 0,11% (σχήμα 

4.3). 
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Πίνακας 4.3: Πρόγνωση χαρακτηριστικών κύματος 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΕΜΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΝΕΜΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ 
ΑΝΕΜΟΥ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤ
Α 

ΜΗΚΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ 

ΑΝΕΜΟΥ 

ΥΨΟΣ 
ΚΥΜΑΤΟΣ 

HS 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΥΜΑΤΟΣ 

Ts 

U (kn) UA (m/s) % (km) (m) (s) 

Β 

2 0,83  

154,022 

0,02 0,69 

5 2,55  0,16 2,12 

8,5 4,90  0,59 4,06 

13,5 8,65  1,74 6,55 

19 13,17  2,64 7,52 

24,5 18,00  3,61 8,34 

28-33 23,57  4,73 9,12 

34-40 29,89  6,00 9,86 

>41 33,91  6,80 10,28 

ΒΑ 

2 0,83  

82,577 

0,02 0,69 

5 2,55  0,16 2,12 

8,5 4,90  0,59 4,06 

13,5 8,65  1,27 5,33 

19 13,17  1,93 6,12 

24,5 18,00  2,64 6,79 

28-33 23,57  3,46 7,42 

34-40 29,89  4,39 8,03 

>41 33,91  4,98 8,37 

ΒΔ 

2 0,83  

190,633 

0,02 0,69 

5 2,55  0,16 2,12 

8,5 4,90  0,59 4,06 

13,5 8,65  1,93 7,03 

19 13,17  2,94 8,07 

24,5 18,00  4,02 8,95 

28-33 23,57  5,26 9,78 

34-40 29,89  6,67 10,58 

>41 33,91  7,57 11,03 

Δ 

2 0,83  

6,333 

0,02 0,69 

5 2,55  0,10 1,53 

8,5 4,90  0,20 1,89 

13,5 8,65  0,35 2,28 
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4.4 Κυματική διάδοση 

Για τη μελέτη της κατανομής της κυματικής ενέργειας κατά μήκος της ακτής στην περιοχή, 

κατασκευάστηκαν διαγράμματα διάθλασης κυμάτων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων 

προσομοίωσης. Για κάθε διεύθυνση κυματισμού που επηρεάζει την παράκτια ζώνη 

κατασκευάστηκαν διαγράμματα διάθλασης για τα κύματα με το μεγαλύτερο ύψος κύματος 

καθώς και τα συνήθη μέγιστα για την περιοχή υπολογισμένα με βάση το σταθμικό μέσο ως 

προς την συχνότητα εμφάνισης. Τα στοιχεία των κυμάτων αυτών εμφανίζονται στον πίνακα 

4.4. 

Πίνακας 0.4: Χαρακτηριστικά των κυμάτων για την περιοχή μελέτης. 

 Ua(m/sec) Hs(m) Ts (sec) hc(m) Lo(m) Hb(m) db(m) 

Β 

Σταθ. Μέσο 21,27 4,09 8,69 7,77 117,81 4,53 5,24 

Μέγιστο 33,91 6,80 10,28 12,45 164,84 7,27 8,72 

ΒΑ 

Σταθ. Μέσο 18.00 2.64 4.69 1.73 76,92 3,18 3,75 

Μέγιστο 33.91 4.98 8.37 8.88 109,24 5,22 6,39 

ΒΔ 

Σταθ. Μέσο 20.62 4.6 9.36 14.6 136,62 5,12 5,90 

Μέγιστο 33.91 7,57 11.03 13.97 189,76 8,15 9,70 

Α Σταθ. Μέσο 21,26 3.15 7.22 5.86 81,26 3,41 4,04 

19 13,17  0,54 2,62 

24,5 18,00  0,73 2,91 

28-33 23,57  0,96 3,18 

34-40 29,89  1,22 3,44 

>41 33,91  1,34 3,59 

A 

2 0,83  

84,111 

0,02 0,69 

5 2,55  0,16 2,12 

8,5 4,90  0,59 4,06 

13,5 8,65  1,28 5,36 

19 13,17  1,95 6,16 

24,5 18,00  2,67 6,83 

28-33 23,57  3,49 7,47 

34-40 29,89  4,43 8,08 

>41 33,91  5,03 8,42 
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Μέγιστο 33.91 5.03 8.42 8.97 110,58 5,27 6,45 

Δ 

Σταθ. Μέσο 19.94 0.81 3.01 1.34 20,06 1,33 1,77 

Μέγιστο 33.91 1.34 3.59 2.11 14,13 0,81 1,04 

Κλειδί: Ua η ταχύτητα ανέμου, Τp η περίοδος, Hs το σημαντικό ύψος κύματος hc το μέγιστο βάθος 

κινητοποίησης Lo το μήκος κύματος Hb το ύψος του κύματος στη ζώνη θραύσης και db το βάθος στην 

θραύση. 

5 Γεωφυσικοί παράμετροι 

Η θέση του έργου ανήκει στην δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας με μέγιστη 

σεισμική επιτάχυνση Α=0,24g. Η θέση δεν γειτνιάζει με ορατό τεκτονικό ρήγμα, οπότε δεν 

είναι αναγκαία η προσαύξηση της σεισμικής επιτάχυνσης κατά 25%.  

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1.1 Αρση και επανατοποθέτηση υφισταμένων συμπαγών τεχνητών ογκολίθων 

(Άρθρο 5.07) 

Άρση τεχνητών ογκολίθων (Τ.Ο.) από σκυρόδεμα, υφισταμένων έργων στην περιοχή του 

λιμένα, από οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και επανατοποθέτηση αυτών για την κατασκευή 

νέων έργων ή την αναδιαμόρφωση υφισταμένων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος 

άνω αυτής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του 

απαιτουμένου χερσαίου ή πλωτού εξοπλισμού για την άρση, τις πλάγιες μεταφορές, τη 

φορτοεκφόρτωση και τη χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως 

και την επανατοποθέτηση των υφισταμένων τεχνητών ογκολίθων, η απασχόληση 

καταδυτικού συνεργείου για την επιβοήθηση των εργασιών, η προφόρτιση των στηλών των 

τεχνητών ογκολίθων, στις νέες τους θέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφισταμένου ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων των πάσης φύσεως 

εγκοπών άρσης τεχνητών ογκολίθων βάρους μέχρι 35 τόνων (5.07.01) ορίζεται σε: 20,00€ 
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1.2 Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 

λατομείου(Άρθρο 4.08) 

Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή 

ύψος άνω αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατομείου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1,  

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 ‘’Θωρακίσεις Πρανών Λιμενικών Έργων 

και Έργων προστασίας ακτών’’.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών 

ογκολίθων, η φορτο-εκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως 

αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης 

παρειάς με την βοήθεια δύτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές. Με φυσικούς 

ογκόλιθους ατομικού βάρους 2500 - 4000 kg (4.08.03) ορίζετε σε 16,00 €. Μη 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από το λατομείο 

1.3 Ειδικοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα (Άρθρο 5.03) 

Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων με ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους από 

άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, του προβλεπόμενου από την μελέτη βάρους, σχήματος, 

μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ  09-07-02-00 ‘’Κυψελωτοί και ειδικής μορφής 

τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή 

η επιτόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

• τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος 

• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος 

• η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των 

σιδηροτύπων 

• η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους έως 

0,40 m και η συμπύκνωσή του με δονητές. 

• η συντήρηση του σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 

• η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο προβλεμόμενος από την μελέτη 

χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος) και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους 

στις θέσεις τοποθέτησης, με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού 
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• η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων με την βοήθεια καταδυτικού 

συνεργείου, όπου απαιτείται 

Για την τμηματική τιμολόγηση των εργασιών, ορίζεται ότι η κατασκευή των Τ.Ο. αποτελεί το 

70% της συνολικής τιμής του παρόντος άρθρου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων των πάσης φύσεως εγκοπών που 

προβλέπονται από την μελέτη, ή οφείλονται στο σύστημα άρσης των Τ.Ο. 

Για τους ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα (5.03) η τιμή ορίζεται 120,00 € 

Γενική διάταξη έργων – τυπικές διατομές 

 

Εικόνα 5.2.1:  Γενική διάταξη Θωράκισης 
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Εικόνα 5.2.2:  Διατομές Θωράκισης 

Ποιότητα υλικών 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των έργων πρέπει να έχουν την 

απαραίτητη αντοχή στη διάβρωση της θάλασσας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι 

λιθορριπές και οι φυσικοί ογκόλιθοι (Φ.Ο.) πρέπει να αποτελούνται από πετρώματα υγιή ( 

φθορά μικρότερη του 5% ), ομοιόμορφα στην υφή και στις υπόλοιπες φυσικές και λοιπές 

τεχνολογικές ιδιότητες, με ειδικό βάρος πάνω από 2.400 kgr/m3, χωρίς σημαντικές 

διακυμάνσεις, υγροσκοπικότητα μικρότερη του 1%, αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη 

μεγαλύτερη των 800 kgr/cm2και φθορά σε τριβή και κρούση κατά LOSANGELES μικρότερη 

του 35%. Πετρώματα ψαμμιτικής,  σχιστολιθικής ή μαργαϊκής συστάσεως, γύψος και γενικά 

αποσαθρωμένα πετρώματα ή πετρώματα που διαβρώνονται από τη θάλασσα δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Επομένως τα πετρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα 

προέρχονται από ασβεστολιθικό λατομείο της περιοχής. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 

και υγιείς λίθοι, που θα συλλέγονται από τη γειτονική περιοχή, αρκεί να πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις. 

 

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Χρόνος προετοιμασίας εργοταξίου: 1 εβδομάδα (αφορά τη δημιουργία του εργοταξίου, και 

την κατασκευή του εργοταξιακού γραφείου). 

Χρόνος άρσης υφιστάμενης θωράκισης: Απαιτείται να αρθούν 10.479m3 τεχνητών και 

φυσικών ογκολίθων από την υφιστάμενη θωράκιση,. Θα χρησιμοποιηθούν δύο πλωτοί 

γερανοί με δυναμικότητα 70m3 / γερανός / ημέρα και θα απαιτηθούν περίπου 75 ημέρες για 

την ολοκλήρωση της άρσης. 
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Χρόνος κατασκευής πόδα προστασίας: Ο χρόνος κατασκευής του πόδα προστασίας 

συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο της άρσης της υφιστάμενης θωράκισης. Για τα 3.239m3 

απαιτούνται 24 περίπου ημέρες  για την ολοκλήρωση του πόδα προστασίας. 

Χρόνος κατασκευής στρώματος υπόβασης τεχνητών ογκολίθων :  

Ο χρόνος κατασκευής του στρώματος υπόβασης τεχνητών ογκολίθων συμπεριλαμβάνεται 

στο χρόνο της άρσης της υφιστάμενης θωράκισης και έπεται της κατασκευής του πόδα 

προστασίας . Για τα 6.517m3 απαιτούνται 48 περίπου ημέρες  για την ολοκλήρωση του 

στρώματος υπόβασης τεχνητών ογκολίθων. 

Χρόνος παραγωγής Ακκροπόδων: Συνολικά θα πρέπει να κατασκευαστούν 586τεμ. Θα 

απαιτηθούν 10 καλούπια έτσι ώστε να σκυροδετούνται 10 ακκρόποδα τη μέρα (1 

σκυροδέτηση ανά μέρα) κατηγορίας C 30/37. Άρα θα απαιτηθούν 60 ημέρες. 

Χρόνος τοποθέτησης ακροπόδων: Θα τοποθετηθούν 586τεμ. Ο μέσος χρόνος τοποθέτησης 

από ένα πλωτό γερανό εκτιμάται σε 30λεπτά/τεμάχιο , άρα θα απαιτηθούν 12 ημέρες. 

Χρόνος κατασκευής στρώματος έξαλης θωράκισης :Ο χρόνος κατασκευής του στρώματος 

της έξαλης θωράκισης συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο της άρσης της υφιστάμενης θωράκισης 

και έπεται της κατασκευής τουστρώματος υπόβασης τεχνητών ογκολίθων. Για τα 3.179m3 

απαιτούνται  περίπου ημέρες  για την ολοκλήρωση του στρώματος υπόβασης τεχνητών 

ογκολίθων. 

Δραστηριότητα 
Εργάσιμες 

ημέρες 
Εβδομάδες Μήνες 

1. Προετοιμασία εργοταξίου 5 1 0,25 

2. Παραγωγή Ακκροπόδων (κατηγορία 

C30/37) 
60 12 3 

3. Άρση υφιστάμενης θωράκισης 75 15 4 

4. Κατασκευή στρώματος υπόβασης 

τεχνητών ογκολίθων 
48 10 2,5 

5. Τοποθέτηση Ακκροπόδων 18 4 1 

6. Κατασκευή πόδα προστασίας 24 5 1,25 

       7. Κατασκευή στρώματος έξαλης θωράκισης 24 5 1,25 
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Χρονοδιάγραμμα εργασιών 
 

Α.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Α.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΚΡΟΠΟΔΩΝ

Α.3 ΑΡΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ

Α.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ

Α.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΚΡΟΠΟΔΩΝ
Α.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΛΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 18 ΑΓΓΛΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΒΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΕ»

1ος 2ος 3ος 4ος

ΜΗΝΕΣ
A/A ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

7ος 8ος5ος 6ος
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1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 
Φωτογραφία1.1: Κατάσταση θωράκισης λιμενοβραχίονα στην περιοχή του Κούλε. 

 

 

 


