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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).
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παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε
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Τεχνητή αναπλήρωση ακτών µε επιλεγµένα
αµµοχαλικώδη υλικά

1.

ΠΕΤΕΠ

09-04-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Περιλαµβάνονται οι εργασίες τεχνητής αναπλήρωσης και εµπλουτισµού ακτής µε δάνειο εδαφικό
υλικό για την προστασία της από τη θαλάσσια διάβρωση ή/ και τη διαµόρφωση της γεωµετρίας της
για διάφορους σκοπούς (ανάπλασης, αλλαγής χρήσης κλπ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της τεχνικής της αναπλήρωσης της ακτής, είναι η
διαθεσιµότητα δάνειου υλικού της απαιτούµενης ποιότητας, σε επαρκή ποσότητα και οικονοµικά
συµφέρουσα απόσταση.
Κρίσιµες παράµετροι στο σχεδιασµό µιας αναπλήρωσης είναι: η γνώση των παράκτιων
µηχανισµών και του επιτόπιου ιζήµατος, η επιλογή του κατάλληλου δάνειου υλικού, η εκτίµηση του
χρόνου ζωής της αναπλήρωσης και η επιλογή και οι επιπτώσεις από την κατασκευή τυχόν
απαιτούµενων έργων υποστήριξης.
Σε πολλές περιπτώσεις το έργο αναπλήρωσης συνδυάζεται µε κατασκευή ύφαλου αναβαθµού
στην παράκτια ζώνη, που λειτουργεί ευεργετικά για τη συγκράτηση του δάνειου υλικού στην ακτή ή
µε άλλα έργα παράκτιας προστασίας.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Το δάνειο εδαφικό υλικό αναπλήρωσης ακτής µπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές:
•

Υλικό εκσκαφής θαλάσσιου πυθµένα στα βαθιά.

•

Προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών που εκτελούνται για τις ανάγκες λιµενικών έργων (δίαυλοι
ναυσιπλοΐας, είσοδοι λιµένων, λιµενολεκάνες κλπ.) στην ευρύτερη περιοχή.

•

Αµµοχαλικώδη υλικά από ποτάµιες ή άλλες αποθέσεις.

•

Αδρανή δεύτερης διαλογής, ακατάλληλα για άλλες χρήσεις.

Η πηγή λήψης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού, τον τρόπο και τον εξοπλισµό
µεταφοράς και απόθεσης, την απαιτούµενη ποσότητα κλπ. Για µικρές σχετικά απαιτούµενες
ποσότητες (µικρότερες από 50.000m³), το δάνειο υλικό µπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε
θαλάσσια ή χερσαία πηγή. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η χρήση θαλάσσιας πηγής στα ανοιχτά
είναι γενικά προτιµότερη (από άποψη µεταφοράς και επάρκειας ποσοτήτων συχνά και από
πλευράς όχλησης οκιστικων περιοχών) αλλά οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (άνεµοι,
κυµατισµός κλπ.) είναι καθοριστικές στην τελική επιλογή. Η θαλάσσια περιοχή στην οποία
εκτελείται εκσκαφή πυθµένα πρέπει να οριοθετείται από σχετική άδεια των αρµόδιων αρχών, στην
οποία θα καθορίζεται και η µέγιστη επιτρεπόµενη ποσότητα απόληψης υλικού από αυτή.

ΠΕΤΕΠ:09-04-03-00

1/4

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα χαρακτηριστικά του δάνειου υλικού αναπλήρωσης της ακτής εξαρτώνται από τις ειδικές
απαιτήσεις της αναπλήρωσης (κλίσεις µετώπου ακτής µε δάνειο υλικό, χρώµα, σχήµα, µέγεθος και
διαβάθµιση, στρογγυλότητα κόκκων κλπ.).

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-EΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Το υλικό που προορίζεται για αναπλήρωση ακτής πρέπει να ελέγχεται ώστε να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της µελέτης. Βασική παράµετρος που ελέγχεται σε κάθε περίπτωση είναι η
κοκκοµετρική σύνθεση. Η κοκκοµετρική σύνθεση του δάνειου υλικού πρέπει να συναρτάται µε την
κοκκοµετρική σύνθεση του υλικού που συναντάται στην ακτή η οποία θα αναπληρωθεί. Ειδικότερα
θα αποφεύγεται η χρήση δάνειου υλικού µε πλέον λεπτόκοκκη σύνθεση από το υλικό της ακτής.
Ο έλεγχος συµµόρφωσης εκτελείται µε επιφανειακές δειγµατοληψίες του δάνειου υλικού µετά την
τοποθέτησή του σε τακτά διαστήµατα κατά την πρόοδο του έργου. Τα δείγµατα λαµβάνονται σε
διάφορες θέσεις κατά µήκος και εγκάρσια της ακτής και καλύπτουν όλη την έκταση της ακτής και
µέχρι το µέγιστο βάθος της παράκτιας ζώνης που γίνεται αναπλήρωση.
Η συχνότητα
δειγµατοληψιών, ο αριθµός και οι θέσεις λήψης δειγµάτων καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη.
Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης δειγµατοληψίας πριν τη διάστρωση του υλικού στην
ακτή. Ο αριθµός δειγµάτων ελέγχου κοκκοµετρίας προτείνεται από 1 έως 3 δείγµατα για κάθε
ποσότητα 1.000m³ δάνειου υλικού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µη συµµόρφωση, η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποφασίζει για την απόρριψη και αντικατάσταση της ποσότητας που
ελέγχεται ή την αποδοχή της µε µειωµένες τιµές.
Το δάνειο υλικό πρέπει να ελέγχεται επίσης για συγκεντρώσεις ρύπων, όπως οργανικές ουσίες,
πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες, βαριά µέταλλα κλπ., σύµφωνα µε τις συµβατικές απαιτήσεις του
έργου. Επίσης, ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις µπορεί να απαιτούνται έλεγχοι άλλων
παραµέτρων, όπως πυκνότητα, απορρόφηση υγρασίας, φθορά κλπ. Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται
γενικά µόνο µια φορά, πριν την αποδοχή της πηγής του δάνειου υλικού και επαναλαµβάνονται
µόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά την πρόοδο του έργου υπάρχει διαφοροποίηση της φύσης
του υλικού που προσκοµίζεται στην ακτή.
Σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις λήψης δάνειων υλικών από θαλάσσιες εκσκαφές, δεν υπάρχει
δυνατότητα πλυσίµατος για µείωση του ποσοστού των λεπτότερων κλασµάτων. Το πρόβληµα των
υψηλών ποσοστών τέτοιων κλασµάτων, που δεν µπορούν να αποµακρυνθούν, µπορεί να
αντιµετωπιστεί µε την τοποθέτηση πρόσθετης ποσότητας που να αντισταθµίζει τα ποσοστά αυτά.
Στην πράξη, µια σύντοµη διαδικασία για τη διαβάθµιση των δανείων µε αφαίρεση του µεγαλύτερου
ποσοστού της άµµου είναι η έκθεσή τους στην κυµατική δράση σε βάθος περίπου 1µ. σε ακτή µε
χάλικες.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η µεταφορά και τοποθέτηση του δάνειου υλικού στην ακτή µπορεί να γίνει µε υδραυλικές µεθόδους
ή κοινές µεθόδους ξηρού φορτίου. Οι υδραυλικές µέθοδοι γενικά εφαρµόζονται σε υλικά που
προσκοµίζονται από θαλάσσιες πηγές, ενώ οι κοινές σε υλικά από πηγές ξηράς.
Οι υδραυλικές µέθοδοι ακολουθούν συνήθως µία από τις παρακάτω τεχνικές:
•
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Μεταφορά βυθοκορηµάτων µε πλωτούς αγωγούς από την πηγή στη θέση του έργου. Στην
τεχνική αυτή χρησιµοποιείται συνήθως αναρροφητική βυθοκόρος, που αντλεί το υλικό πυθµένα
και στη συνέχεια το διοχετεύει µέσω των αγωγών στην ακτή.
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•

Μεταφορά των προϊόντων πυθµένα µε αυτοκινούµενη αναρροφητική βυθοκόρο (trailing suction
hopper dredger) από την θέση προέλευσης στη θέση που βρίσκεται η απόληξη πλωτών
αγωγών. Το υλικό µεταφέρεται στη συνέχεια στην ακτή µέσω των αγωγών αυτών.

•

Μεταφορά των προϊόντων πυθµένα µε αυτοκινούµενη βυθοκόρο η φορτηγίδα από τη θέση
προέλευσης σε νέα θέση όπου αυτά απορρίπτονται. Τα προϊόντα που συγκεντρώνονται στη
θέση αυτή βυθοκορούνται εκ νέου και µεταφέρονται στην ακτή µε πλωτούς αγωγούς.

•

Μεταφορά των προϊόντων πυθµένα µε αυτοκινούµενη βυθοκόρο από τη θέση προέλευσης
στην περιοχή ανοιχτά της ακτής που πρόκειται να τροφοδοτηθεί. Η βυθοκόρος πρέπει να έχει
µικρό βύθισµα και ειδικό εξοπλισµό για την απόρριψη του υλικού στην παράκτια ζώνη από την
πλώρη.

Κατά τις εργασίες αναπλήρωσης ακτής πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα υπάρχοντα
υποβρύχια καλώδια, αγωγούς απαγωγής και διαχυτήρες εκροής αποβλήτων. Για τους αγωγούς
(π.χ. οµβρίων) που εκβάλλουν στο τµήµα της ακτής που πρόκειται να γίνει αναπλήρωση, πρέπει
να εξετάζεται τυχόν ανάγκη επέκτασης τους, ώστε η λειτουργία τους να µην παρεµποδίζεται από
επίχωση του υφιστάµενου άκρου τους στα δάνεια υλικά αναπλήρωσης.
Οι εργασίες αναπλήρωσης ακτής είναι πιθανόν να αναστέλλονται υποχρεωτικά κατά τη χειµερινή
περίοδο εάν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για τη συνέχισή τους και ιδιαίτερα όταν αυτές
εκτελούνται από τη θάλασσα. Η αναστολή αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον
προγραµµατισµό του έργου. Επίσης, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να εγκρίνει τη διακοπή του
έργου σε συγκεκριµένη φάση και χρόνο εκτέλεσής του, ώστε να υποστεί τις µικρότερες κατά το
δυνατόν επιπτώσεις από τις συνθήκες που αναµένεται να επικρατήσουν µέχρι την επανάληψη της
εκτέλεσης των εργασιών.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να ενηµερώνεται για τη θέση και τον τρόπο διάθεσης υλικών που
προσκοµίζονται στο έργο και κρίνονται ακατάλληλα για ενσωµάτωσή τους σε αυτό. Οι εργασίες
αυτές θα εκτελούνται µόνο µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Τέλος, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να ενηµερώνεται για την συχνότητα, τις απαιτούµενες
ποσότητες και την µέθοδο συντηρήσεως της αναπληρούµενης ακτής.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελέγχονται οι στάθµες και οι κλίσεις της επιφάνειας της ακτής που διαµορφώνεται µετά το πέρας
των εργασιών αναπλήρωσης, ώστε αυτές να συµφωνούν µε τα οριζόµενα στα σχέδια της µελέτης ή
τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
Οι εργασίες αναπλήρωσης ακτής πρέπει να γίνονται µε αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών
όρων, έτσι ώστε το σύνολο της παρέµβασης που επιχειρείται να αποτελεί (µαζί µε το βασικό στόχο
που είναι η ανάκτηση και η διατήρηση της υπό διάβρωση ακτής) µια απόλυτα φιλική προς το
περιβάλλον παρέµβαση στην παράκτια ζώνη. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να απαιτούνται από τα
συµβατικά τεύχη του έργου, και δειγµατοληψίες/ δοκιµές για τον έλεγχο των παραµέτρων του
περιβάλλοντος που είναι ενδεικτικές των πιθανών επιπτώσεων του εκτελούµενου έργου.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιµενικών Έργων, ισχύει η ΠΕΤΕΠ 0919-01-00
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνει σε m3, του όγκου του υλικού µετρούµενου µε εφαρµογή των
θεωρητικών διατοµών της µελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθµες και τα πρανή και µε βάση τα
αρχικά βυθόµετρα του πυθµένα που λαµβάνονται από την Υπηρεσία.
Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον πυθµένα ή
καθίζησης του πυθµένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για
οποιοδήποτε λόγο είναι ανηγµένη στην τιµή της εργασίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια του υλικού, η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, η
φορτοεκφόρτωση και η τοποθέτηση του υλικού στο έργο σύµφωνα µε την µελέτη και την παρούσα
ΠΕΤΕΠ.
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