
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                               
            ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ.Τ.Υ. Δ. Χίου 

 

Πληροφορίες: Τσαγρής Παντελής 
Τηλέφωνο: 2271351640  
Fax: 2271351289 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΨΑΡΩΝ 
Προϋπ/σμός 74.412€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  και  ΣΚΟΠΟΣ   

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής 
προβλήτας στο λιμένα Ψαρών σε αντικατάσταση της υφιστάμενης νόμιμα, η οποία έχει 
υποστεί σοβαρές  ζημιές κυρίως λόγω παλαιότητας, αλλά και από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Ο σκοπός της προμήθειας είναι ο ελλιμενισμός  και η 
πρόσδεση σκαφών. Περιλαμβάνει την προμήθεια , την μεταφορά , προσωρινή αποθήκευση  
, την πόντιση  και αγκύρωση , την στερέωση  στο λιμάνι των Ψαρών  καθώς και  το 
κεκλιμένο επίπεδο πρόσβασης  από σταθερό κρηπίδωμα  σκυροδέματος του λιμένα.    Όλα 
σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
09-15-01-00:2009 (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012). 
Η προβλήτα θα έχει μήκος 36 μέτρα και πλάτος 2,50 μέτρα. Το βάθος του λιμένα στην 
περιοχή αυτή κυμαίνεται περίπου από 2.50 έως 3,00 μέτρα, όπως φαίνεται στο σχετικό  
διάγραμμα.  Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου έγινε κυρίως για λόγους του μικρού 
βάρους της όλης κατασκευής που καθιστά εύκολη την ανέλκυση της . 
Τα ακριβή χαρακτηριστικά τόσο της πλωτής προβλήτας  όσο και του τρέιλερ περιγράφονται 
λεπτομερώς στο τεύχος . 
Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί τόσο από πιστώσεις του Διαδημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χίου.  
 
ΘΕΣΗ  

Η προβλήτα θα τοποθετηθεί εντός του λιμένα Ψαρών, προς αντικατάσταση της 
υφιστάμενης νόμιμα, στη θέση που φαίνεται στο πιο κάτω απόσπασμα.  



 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΛΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ 

Το μήκος της πλωτής προβλήτας θα είναι 36 μ. με ανοχή ±0,15μ. και χωρίς τη γέφυρα 
πρόσβασης . Το πλάτος, του καταστρώματος θα είναι 2,50 μέτρα ±0,10μ.Το μήκος κάθε 
πλωτού στοιχείου μπορεί να είναι οποιοδήποτε ανάλογα με την τυποποίηση του 
κατασκευαστή αλλά όχι μικρότερο των 12μ. Οι σύνδεση των πλωτών στοιχείων μπορούν να 
είναι της επιλογής του κατασκευαστή , αρκεί να έχουν την απαιτούμενη  αντοχή . Δεν 
αποκλείεται η μόνιμη σύνδεση. Το ελεύθερο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας , χωρίς 
το κινητό φορτίο , θα  είναι 0.45μ.  έως 0.55μ. Το συνολικό ύψος θα είναι το απαραίτητο  
για την ικανοποίηση του σκοπού της προμήθειας.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-15-01-00:2009 

Το σύνολο της προμήθειας και των εργασιών (υλικά και στοιχεία κατασκευής, κριτήρια 
αποδοχής υλικών και στοιχείων εξοπλισμού, έλεγχοι παραλαβής, μεταφορά και 
αποθήκευση,  πόντιση και αγκύρωση, κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας, όροι και 
απαιτήσεις υγείας-ασφάλειας  εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος) θα είναι 
συμμορφωμένα με την ΕΤΠ, και πρωτίστως με τις επιλογές της παρούσας μελέτης. Σε ότι 
δεν επιλέγεται από την παρούσα μελέτη ισχύουν οι εναλλακτικές επιλογές της ΕΤΠ. Ο 
τρόπος επιμέτρησης ορίζεται στην παρούσα . 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 

Περιλαμβάνονται: 

 Οι πλωτή προβλήτα με όλα τα στοιχεία της (πλωτά στοιχεία , υλικά και κατασκευή 
στερέωσης , κατάστρωμα , κτλ) καθώς και την μεταφορά στο λιμάνι Ψαρών. 

 Γέφυρα πρόσβασης (ράμπα) πλάτους τουλάχιστον 1.20 μ και μήκους τουλάχιστον 
5.0μ.  

 Σύστημα αγκύρωσης ,μελέτη ,  προμήθεια υλικών και τοποθέτηση , μέσω αλυσίδων 
και προκατασκευασμένων  ογκολίθων από σκυρόδεμα .  

 Κάτω από το κατάστρωμα κατάλληλος χώρος (κανάλια) για την τοποθέτηση δικτύων 
παροχών στα σκάφη (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, πυρόσβεση).Δυνατότητα μελλοντικής  
υποδοχής για την εγκατάσταση των φωλιών για ηλεκτρικό ρεύμα και νερό  και από 
τις δύο πλευρές του καταστρώματος . Ο αριθμός των θέσεων για μελλοντικές 
πυροσβεστικές φωλιές θα είναι σύμφωνος με τις πυροσβεστικές διατάξεις.  

 Προσκρουστήρες γραμμικά στην περίμετρο (προστατευτική λωρίδα) 

 Δέστρες  πρόσδεσης  από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ . Σε κάθε πλευρά 
τουλάχιστον 14 τεμάχια ελκτικής ικανότητας τουλάχιστον 3,0 ton , 
ισοκατανεμημένες  (περίπου ανα 3,50μ)  . 

 Για όλα τα παραπάνω η  μεταφορά , η προσωρινή αποθήκευση και εγκατάσταση στο 
λιμάνι Ψαρών . 

 Ότι αναφέρεται  στην παράγραφο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 

Τα υλικά κατασκευής θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΕΤΠ και επιλέγονται από την 
παρούσα μελέτη υποχρεωτικά : 

 πλαίσιο :κράμα αλουμινίου ή χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ  ή ξύλο 

 πλαίσιο γέφυρας πρόσβασης : κράμα αλουμινίου ή χάλυβας γαλβανισμένος εν 
θερμώ. 

 κέλυφος πλωτήρων : πολυαιθυλένιο . 

 Εσωτερικό πλωτήρων:  διογκωμένη πολυστερίνης  ή αφρός πολυουρεθάνης.  

 κατάστρωμα:   ξυλεία  . 

 προσκρουστήρες: ξύλο  ή ελαστικό. 

 Οι δέστρες θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ με 
ελκτική αντοχή 3 τόνων 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 

Ισχύουν όσα να φέρονται στην ΕΤΠ, εφόσον δεν ορίζονται διαφορετικά στις άλλες 
παραγράφους της παρούσας και τα σχέδια . Κινητό κατανεμημένο φορτίο 150kg/m2 .  Όταν 
επιβληθεί κινητό φορτίο 150kg/m2 το ελεύθερο ύψος δεν πρέπει να μειώνεται 
περισσότερο  από 0.15μ.   Κινητό φορτίο ελέγχου εγκάρσιας και κατά μήκος κλίσης  
120kg/m2 . 

 



ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η επιμέτρηση γίνεται για την πλωτή προβλήτα ανά μέτρο μήκους , πλήρως εγκατεστημένες 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.   

 Στις εργασίες περιλαμβάνονται   : 

 Η σύνταξη μελέτης εφαρμογής και των κατασκευαστικών σχεδίων 

 Η πιστοποίηση του συστήματος από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα. 

 Η προμήθεια , μεταφορά επί τόπου, διαμόρφωση και συναρμολόγηση του 
προβλήτα/κυματοθραύστη 

 Το σύστημα πρόσδεσης σκαφών (δέστρες ). 

 Η πλεύση και προσέγγιση στην προβλεπόμενη θέση . 

 Το προσωπικό , ο εξοπλισμός , τα μέσα και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
 
Επιμετρούνται   ιδιαίτερα , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα  στα συμβατικά τεύχη 
του έργου. 

 Το γεφύρωμα  πρόσβασης  από το σταθερό κρηπίδωμα.  

 Το σύστημα αγκύρωσης του προβλήτα  , μελέτη , προμήθεια , τοποθέτηση. 
 
 
 

Ο συντάξας 
 
 
 
 
 

Τσαγρης Παντελής 
Πολιτικός Μηχ/κός με βαθμό Α 

Xίος, 26-06-2018 

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου 

 
 
 

Ελευθέριος Παπαλάνης 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄Βαθμό 
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