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Πλωτοί προβλήτες / κυµατοθραύστες

1.

ΠΕΤΕΠ

09-15-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Περιλαµβάνονται οι εργασίες για την κατασκευή, πόντιση και στερέωση πλωτών προβλητών, των
κεκλιµένων επιπέδων πρόσβασης προς τους πλωτούς προβλήτες από τις εγκαταστάσεις ξηράς,
των συστηµάτων εγκάρσιων βραχιόνων πρόσδεσης σκαφών/ διαβαθρών (fingers) επί των πλωτών
προβλητών, καθώς και της κατασκευής και τοποθέτησης συστηµάτων παροχής υπηρεσιών επί των
πλωτών προβλητών (φωτισµός, ρεύµα, δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης κλπ.).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα υλικά από τα οποία θα είναι κατασκευασµένα τα επί µέρους στοιχεία των πλωτών προβλητών
και τα οποία γίνονται αποδεκτά είναι:
•

πλαίσιο: αλουµίνιο, γαλβανισµένος χάλυβας, οπλισµένο σκυρόδεµα, ξύλο

•

κέλυφος πλωτήρων: σκυρόδεµα, πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες υάλου (fiberglass),
πολυαιθυλένιο

•

εσωτερικό πλωτήρων: σώµατα διογκωµένης πολυστερίνης, αφρός πολυουραιθάνης

•

κατάστρωµα: ξύλο, σκυρόδεµα, πολυπροπυλένιο

•

προσκρουστήρες: ξύλο, ελαστικό.

Στην κατασκευή των πλωτών προβλητών ενσωµατώνονται επίσης στοιχεία σύνδεσης των πλωτών
στοιχείων µεταξύ τους, αγκύρωσης των πλωτών προβλητών κατασκευών στον πυθµένα,
εξοπλισµού για την πρόσδεση των σκαφών, για την προστασία από πρόσκρουση σκαφών, για την
εγκατάσταση δικτύων παροχών κλπ. Ακολουθεί αναλυτική αναφορά στα ενσωµατωµένα υλικά και
στα στοιχεία κατασκευής:

2.1.1.

Αλουµίνιο

Τα τµήµατα των προβλητών από αλουµίνιο θα είναι κατασκευασµένα από ειδικά κράµατα που δεν
θα υφίστανται οξείδωση ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν θα
απαιτούν προστασία µε βαφή ή άλλη τεχνική προστασίας ή/ και συντήρησης, θα ανθίστανται στην
ηλεκτρολυτική διάβρωση και δεν θα περιέχουν ενώσεις υδραργύρου ή αρσενικού ή
οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κράµατα κατά EN 755-9:2001: Aluminium
and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 9: Profiles, tolerances on
dimensions and form -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆ιελασµένοι ράβδοι/δοκοί, σωλήνες και
προφίλ - Μέρος 9 : Προφίλ, ανοχές διαστάσεων και µορφής και EN 12020-2:2001: Aluminium and
aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2:
Tolerances on dimensions and form -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου ποιότητας EN AW-6060
και EN AW-6063. Μερος 2: Ανοχές διαστάσεων και µορφής.
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2.1.2.

Γαλβανισµένος χάλυβας

Τα τµήµατα των στοιχείων από γαλβανισµένο χάλυβα θα είναι γαλβανισµένα “εν θερµώ”, σύµφωνα
µε EN 729-1:1995-01-15: Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials Guidelines for selection and use -- Απαιτήσεις ποιότητας για συγκόλληση - Συγκόλληση τήξης
µεταλλικών υλικών - Μέρος 1: Κατευθυντήριες οδηγίες για επιλογή και χρήση, δεν θα υφίστανται
οξείδωση ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν θα απαιτούν προστασία
µε βαφή ή άλλη τεχνική προστασίας ή/ και συντήρησης, θα ανθίστανται στην ηλεκτρολυτική
διάβρωση και δεν θα περιέχουν ενώσεις υδραργύρου ή αρσενικού ή οργανοκασσιτερικές ενώσεις.
Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και ανοξείδωτα στοιχεία (π.χ. πλέγµα).

2.1.3.

Ξύλο

Τα ξύλινα τµήµατα θα είναι από σκληρή τροπική ξυλεία (ονοµασία προέλευσης: iroko, azobe,
balau, tali, elondo, bolondo ή ισοδύναµης αντοχής). Το ξύλο δεν θα είναι εµποτισµένο σε τοξικά
υλικά, δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και δεν θα απαιτεί
οποιαδήποτε συντήρηση ή προστασία. Η επιφάνεια των ξύλινων σανίδων (δοκίδων) του
καταστρώµατος των προβλητών πρέπει να είναι και να παραµένει µε την πάροδο του χρόνου και
τη χρήση αντιολισθητική. Το πάχος των δοκίδων και η απόσταση µεταξύ τους καθορίζεται από την
σχετική µελέτη.

2.1.4.

Σκυρόδεµα

Το σκυρόδεµα του περιβλήµατος των πλωτήρων των πλωτών στοιχείων θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη ότι συνήθως αφορά σε λεπτά τοιχώµατα, θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C30/37, µε µικρό
πορώδες και χρήση πλαστικοποιητών (βελτιωτικών) µάζας ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη
στεγανότητα και να αποφεύγεται η διάβρωση του οπλισµού. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο
θα πρέπει να είναι 400kg/m3 και ο λόγος Ν/Τ=0,48 κατ’ ελάχιστον. Οι οπλισµοί θα είναι S500s µε
τοποθέτηση απαραιτήτως αποστατών οπλισµών. Τα πρόσθετα σκυροδέµατος θα συνοδεύονται
από σχετικά πιστοποιητικά και οδηγίες χρήσης του εργοστασίου κατασκευής. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 12, παρ. 12.6 (Σκυρόδεµα στη θάλασσα) του Κ.Τ.Σ. ΄97. Για την
ενίσχυση του σκυροδέµατος του κελύφους των πλωτήρων θα χρησιµοποιούνται συνθετικές ίνες. Οι
πλωτήρες θα έχουν υποστεί εξωτερικά επεξεργασία ή βαφή µε κατάλληλα υλικά ώστε να
ελαχιστοποιείται η ανάπτυξη και προσκόλληση θαλάσσιων οργανισµών, που προκαλούν ελάττωση
του ελεύθερου ύψους της προβλήτας.
Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στα καταστρώµατα των πλωτών προβλητών θα είναι
κατηγορίας τουλάχιστον C30/37. Επίσης πρέπει να είναι οπλισµένο µε πλαστικές ίνες και να έχει
αντιολισθητική επιφάνεια, που να διατηρείται µε την πάροδο του χρόνου και τη χρήση.

2.1.5.

∆ιογκωµένη πολυστερίνη

Η διογκωµένη πολυστερίνη κλειστής κυψέλης µε ελάχιστη πυκνότητα 20 Κg/m3, που
χρησιµοποιείται για την πλήρωση του εσωτερικού των πλωτήρων και την εξασφάλιση
πλευστότητας θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ 450.

2.1.6.

Πολυπροπυλένιο

Το πολυπροπυλένιο που χρησιµοποιείται στα καταστρώµατα των πλωτών προβλητών πρέπει να
µην περιέχει τοξικές ουσίες (µε βάση επισυναπτόµενα πιστοποιητικά) και να είναι άφλεκτο.

2.1.7.

Υλικά στερέωσης

Τα υλικά στερέωσης που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες συνδέσεις πρέπει να είναι στοιχεία
ανεξάρτητα των τυποποιηµένων τµηµάτων της πλωτής κατασκευής, µε εγγυηµένη αντοχή, µε
δυνατότητα εύκολης και γρήγορης σύνδεσης και αποσύνδεσης, και εύκολα αντικαταστάσιµα.
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Επίσης, δεν θα επιτρέπουν την οριζόντια σχετική µετακίνηση των επιµέρους στοιχείων της πλωτής
κατασκευής και δεν θα µεταβιβάζουν ροπές κάµψης κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. Θα είναι
ανθεκτικά στην ηλεκτρολυτική διάβρωση , δεν θα υφίστανται οξείδωση ή οποιαδήποτε άλλη
αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και δεν θα απαιτούν οποιαδήποτε συντήρηση ή προστασία.
Οι σύνδεσµοι δεν θα προκαλούν τριγµούς και θα διαθέτουν την ελάχιστη προβλεπόµενη από τη
µελέτη αντοχή προς κάθε διεύθυνση. Οι σύνδεσµοι µπορεί να είναι ελαστικά στοιχεία µε
ενσωµατωµένα χαλύβδινα ελάσµατα υψηλής αντοχής (σε εφελκυσµό) ή ελαστικά στοιχεία EPDM
και ανοξείδωτοι ή γαλβανισµένοι κοχλίες µε πρόσθετους ιµάντες ασφαλείας ή τεµάχια από
νεοπροπένιο και ανοξείδωτοι ή γαλβανισµένοι κοχλίες κλπ.
Τα περικόχλια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αυτοασφαλιζόµενα, κατασκευασµένα από
ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα µεταλλικά και ξύλινα τµήµατα των προβλητών, των συνδέσεων, καθώς
και τα ελαστικά παρεµβλήµατα θα πρέπει να µπορούν να αντικατασταθούν εύκολα σε περίπτωση
φθοράς.

2.1.8.

Προσκρουστήρες

Οι προσκρουστήρες είναι παρεµβλήµατα που προστατεύουν το πλαίσιο των πλωτών κατασκευών
(προβλητών) και τη “γάστρα” των σκαφών από τυχόν πρόσκρουση κατά τη φάση παραβολής των
σκαφών και διευκολύνουν την ολίσθηση των σκαφών κατά µήκος του πλωτού προβλήτα.
Τοποθετούνται είτε γραµµικά (προστατευτική λωρίδα) στην περίµετρο της προβλήτας, είτε µε
ανάρτηση αντιτριβικών πλακών προστασίας επί των µετώπων παραβολής σε κατάλληλες
αποστάσεις µεταξύ τους. Στη δεύτερη περίπτωση, η χρήση των παρεµβληµάτων προβλέπεται
µόνο στις θέσεις πλαγιοδέτησης των σκαφών και όχι στις θέσεις πρυµνοδέτησης. Το υλικό των
παρεµβληµάτων είναι είτε τροπική ξυλεία ίδιας ποιότητας µε εκείνη που χρησιµοποιείται για την
κατασκευή του καταστρώµατος, είτε ειδικές αντιτριβικές λωρίδες υψηλού µοριακού βάρους
(UHMW-PE) από βαρέως τύπου πολυαιθυλένιο µε χαµηλό συντελεστή τριβής ή ειδικό ελαστοµερές
υλικό (ελαστικό EPDM) ή ανακυκλωµένο πλαστικό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών των
αντιτριβικών λωρίδων πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές του Γερµανικού Κανονισµού για Λιµενικά
Έργα (EAU 1999 , Guidelines for the Fenders System – PIANC 2002). Τα παρεµβλήµατα πρέπει
να διαθέτουν µεγάλη αντοχή σε κρούση και να έχουν µικρότερη φθορά σε σχέση µε τον κοινό
χάλυβα (mild steel). Τα ξύλινα παρεµβλήµατα δεν είναι θα εµποτισµένα σε τοξικά υλικά, ενώ τα
ελαστικά δεν θα είναι τοξικά. Η διατοµή των παρεµβληµάτων, το µήκος των αντιτριβικών πλακών
και η διάταξη τοποθέτησής τους στο µέτωπο παραβολής της προβλήτας θα είναι σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης, µε βάση το µέγεθος των σκαφών που εξυπηρετούνται.

2.1.9.

∆έστρες/ Κρίκοι πρόσδεσης

Οι προβλήτες θα είναι εφοδιασµένες µε δέστρες ή κρίκους πρόσδεσης κατάλληλης αντοχής για την
πρόσδεση των σκαφών. Τα µέσα πρόσδεσης (δέστρες, κρίκοι) θα είναι µεταλλικά, από ανοξείδωτο
χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισµένο “εν θερµώ” ή από ειδικό κράµα αλουµινίου κατάλληλο για
θαλάσσιο περιβάλλον. Το σύστηµα που αποτελείται από τη δέστρα (ή τον κρίκο) και τη στερέωσή
της στην προβλήτα θα ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής κατά την εγκάρσια και τη
διαµήκη διεύθυνση της προβλήτας. Οι αποστάσεις µεταξύ των δεστρών (ή κρίκων) καθορίζονται
από τη µελέτη, µε βάση το µέγεθος των σκαφών που εξυπηρετούνται. Σε περιπτώσεις που
απαιτείται από τη µελέτη, παρέχεται η δυνατότητα ολίσθησης της θέσης των δεστρών σε
οποιαδήποτε επιθυµητή θέση και απόσταση µεταξύ τους.

2.1.10. Σύστηµα αγκύρωσης πλωτών προβλητών και σύστηµα αγκυροβολίας
σκαφών
Η αγκύρωση του προβλήτα στον πυθµένα γίνεται µέσω αλυσίδων κατάλληλου τύπου, διαµέτρου
και αντοχής, γαλβανισµένων “εν θερµώ” (σύµφωνα µε EN 729-1:1995-01-15), και
προκατασκευασµένων ογκολίθων από σκυρόδεµα (ρεµέτζα). Οι τεχνητοί ογκόλιθοι (άγκυρες
ΠΕΤΕΠ:09-15-01-00
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βαρύτητας) κατάλληλου βάρους και διαστάσεων τοποθετούνται στον πυθµένα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η σταθερότητα της προβλήτας στις δυσµενείς φορτίσεις, χωρίς να παρεµποδίζεται η
διέλευση σκαφών και χωρίς να µειώνεται το ωφέλιµο βάθος του λιµένα. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι
τοποθετούνται µε ακρίβεια στις θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της µελέτης.
Τα αγκυροβόλια του πυθµένα συνδέονται µε αλυσίδα κατάλληλου τύπου και διαµέτρου, η οποία
χρησιµεύει σαν αλυσίδα “µάνα” για το σύστηµα πρόσδεσης των σκαφών. Εγκάρσια στην αλυσίδα
“µάνα” προσαρτώνται οι αλυσίδες για κάθε θέση σκάφους. Κάθε τέτοια αλυσίδα συνδέεται στο
ελεύθερο άκρο της µε βυθιζόµενο σχοινί (κάβο), το οποίο στερεώνεται σε προβλεπόµενο σηµείο
της προβλήτας.
Αντί της χρήσης τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεµα είναι δυνατή η χρήση χαλύβδινων αγκυρών
µε κατάλληλη ελκτική δύναµη. Για την ανάπτυξη της πλήρους ελκτικής δύναµης των αγκυρών
γίνεται διείσδυσή τους στο εδαφικό υλικό του πυθµένα, µε έλξη όλων των επιµέρους κλάδων.
Το σύστηµα αγκυρώσεως του πλωτού προβλήτα θα πρέπει να έχει διαστασιολογηθεί µε βάση τις
δυνάµεις που προκύπτουν από τον άνεµο σχεδιασµού και µεταφορά αυτών µέσω αλυσοειδούς
διάταξης τένοντος. Πριν από την εγκατάσταση θα ελέγχεται ότι έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω κατά τον
σχεδιασµό.

2.1.11. Στήριξη των πλωτών προβλητών σε πασσάλους
Εναλλακτικά προς το προαναφερόµενο σύστηµα εγκατάστασης του πλωτού προβλήτα µε σύστηµα
αγκύρωσης, µπορεί να γίνει εγκατάστασή της µε στήριξη της σε χαλύβδινους ή ξύλινους
πασσάλους που διατάσσονται είτε κατά τον άξονα είτε κατά την περίµετρο της ορθογωνικής
προβλήτας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται καταρχήν έµπηξη των πασσάλων που προδιαφράφονται
στη µελέτη στις θέσεις που προβλέπονται για τη στήριξη του προβλήτα. Η κατακόρυφη κίνηση του
προβλήτα γίνεται προσαρτώντας σε κατάλληλες θέσεις ειδικούς οδηγούς των πασσάλων (pile
bracket) από µεταλλικά ανοξείδωτα ελάσµατα. Κάθε τέτοιος οδηγός έχει διατοµή σχήµατος
τραπεζιού και φέρει στο εσωτερικό του κύλιστρα που είναι σε επαφή µε την εξωτερική επιφάνεια
του πασσάλου, τον οποίο ο οδηγός περιβάλλει. Οι χαλύβδινοι πάσσαλοι προστατεύονται
εξωτερικά µε επένδυση πολυαιθυλενίου ή µε άλλο ανάλογο υλικό.

2.1.12. ∆ίκτυα παροχών - πυρόσβεση
Κατά µήκος των πλωτών προβλητών και σε κάθε µία πλευρά τους και κάτω από το κατάστρωµα
θα υπάρχει κατάλληλος χώρος (κανάλι) για την τοποθέτηση των δικτύων παροχών στα σκάφη
(ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, πυρόσβεση κλπ.). Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι προστατευµένος
από εξωτερικές επεµβάσεις και προσκρούσεις σκαφών και δεν θα εµποδίζει την κυκλοφορία στο
κατάστρωµα της προβλήτας. Το άνω κάλυµµα του καναλιού αυτού θα είναι από το ίδιο υλικό του
καταστρώµατος του πλωτού προβλήτα. Μεταλλικό κάλυµµα δεν γίνεται αποδεκτό.
Εκτός του χώρου διέλευσης των δικτύων, απαιτείται να γίνει στο προβλήτα ο εγκιβωτισµός
φωλεών παροχών, που θα παρέχουν πλήρη στεγανότητα και ασφάλεια και αντοχή στις µεγάλες
θερµοκρασιακές µεταβολές και τις υπεριώδεις ακτίνες. Συνήθως αναλογεί µια φωλέα σε δύο
σκάφη και περιλαµβάνει δύο ρευµατοδότες ασφάλειας και δύο παροχές πόσιµου νερού. Οι θέσεις
των φωλεών θα αποκλείουν την πρόσκρουση σκαφών σε αυτές.
Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας. Οι πυροσβεστικές φωλέες θα είναι ανεξάρτητες, κατασκευασµένες από ανθεκτικό
υλικό (π.χ. fiberglass), κόκκινου χρώµατος, µε σωλήνες (µάνικες) µήκους 30 µ. και πυροσβεστήρες
ξηράς κόνεως και σωσίβιο.
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2.1.13. Εγκάρσιοι βραχίονες πλωτών προβλητών
Για τα υλικά των εγκάρσιων βραχιόνων ή διαβαθρών ισχύουν όλα τα προαναφέρονται στην
παρούσα ΠΕΤΕΠ για τα αντίστοιχα υλικά των πλωτών προβλητών. Οι διαστάσεις των βραχιόνων
θα συµφωνούν µε τα σχέδια της µελέτης. Οι βραχίονες µπορεί να είναι βατοί ή όχι, ανάλογα µε το
πλάτος του καταστρώµατος. Η απόσταση του δαπέδου κυκλοφορίας των βραχιόνων, µε τα φορτία
λειτουργίας, θα είναι ίση µε εκείνη της πλωτής προβλήτας, µε δυνατότητα απόκλισης από αυτή
±5%. Η αντοχή των εγκάρσιων βραχιόνων και των συνδέσµων προσαρµογής θα ανταποκρίνεται
στα αποτελέσµατα των σχετικών υπολογισµών της µελέτης και θα πρέπει να αποδεικνύεται µε
υπολογισµούς που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής, υπογεγραµµένες από Πολιτικό Μηχανικό.

2.1.14. Γέφυρες πρόσβασης στις πλωτές προβλήτες
Η γέφυρα πρόσβασης στο κατάστρωµα της πλωτής προβλήτας είναι κεκλιµένο κινητό επίπεδο
(ράµπα), συνδεδεµένο αρθρωτά µε το κρηπίδωµα στην ξηρά και µε κύλιστρο στην προβλήτα. Η
ποιότητα των υλικών και η αντοχή της γέφυρας πρόσβασης δεν πρέπει να είναι χαµηλότερες από
εκείνες της προβλήτας. Το πλαίσιο του κεκλιµένου επιπέδου θα είναι κατασκευασµένο από κράµα
αλουµινίου κατάλληλο για το θαλάσσιο περιβάλλον ή χάλυβα γαλβανισµένο “εν θερµώ” ή
σκυρόδεµα ή ξύλο, µε απαιτήσεις όµοιες µε εκείνες για το πλαίσιο των πλωτών στοιχείων. Το
δάπεδο της γέφυρας είναι δοκιδωτό, µε δοκίδες από σκληρή τροπική ξυλεία, µη εµποτισµένη σε
τοξικά υλικά και λοιπές απαιτήσεις όµοιες µε την ξυλεία του καταστρώµατος των πλωτών
στοιχείων. Οι δοκίδες θα έχουν αύλακες, ώστε να εξασφαλίζεται η αντιολισθητικότητα του
καταστρώµατος. Η γέφυρα θα έχει και στις δύο πλευρές κιγκλίδωµα ασφαλείας.
Στο σηµείο στήριξης του κεκλιµένου επιπέδου στην προβλήτα θα υπάρχει µεταλλική προστατευτική
επιφάνεια επί του δαπέδου του καταστρώµατος της προβλήτας, ώστε να µην γίνονται φθορές σε
αυτό από την κίνηση του κύλιστρου της γέφυρας. Η µεταλλική επιφάνεια αυτή θα
είναικατασκευασµένη από κράµα αλουµινίουκατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον, ανοξείδωτο
χάλυβα ή χάλυβα γαλβανισµένο “εν θερµώ”.

2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
2.2.1.

Κριτήρια αποδοχής υλικών και στοιχείων εξοπλισµού

Για τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να υποβληθούν στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πιστοποιητικά
ποιότητας και διάρκειας ζωής όλων των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή,
συναρµολόγηση και αγκύρωση των πλωτών προβλητών και των λοιπών στοιχείων του
εξοπλισµού, καθώς και βεβαιώσεις συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του έργου.
Το προσφερόµενο σύστηµα στοιχείων πλωτών προβλητών (µε τις γέφυρες πρόσβασης και τις
διαβάθρες) πρέπει να αποτελεί βιοµηχανικό προϊόν να φέρει σήµα ποιότητας CE της Ε.Ε. και να
συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής λειτουργίας επί πενταετία τουλάχιστον, σε λιµένες σκαφών
αναψυχής. Πρωτότυπα συστήµατα προβλητών και γεφυρών πρόσβασης που δεν έχουν
δοκιµασθεί επιτυχώς σε λιµένες αναψυχής δεν γίνονται δεκτά.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει :
•

Έντυπα (prospectus), τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενηµερωτικά στοιχεία των εταιρειών
προµήθειας των υλικών.

•

Πιστοποιητικά των προβλητών από διεθνώς αναγνωρισµένους Νηογνώµονες 1ης κλάσης, ως
προς την πλευστότητα.
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•

Πιστοποιητικά αντοχής των συνδέσµων µεταξύ διαδοχικών στοιχείων των πλωτών προβλητών
των συνδέσµων προσαρµογής των εγκάρσιων βραχιόνων και αντοχής των δεστρών και των
αποσβεστήρων πρόσκρουσης.

•

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές υλικών – Πιστοποιητικά καταλληλότητας
των υλικών της κατασκευής στο θαλάσσιο περιβάλλον.

•

∆είγµατα χαρακτηριστικών στοιχείων (προφίλ στήριξης του καταστρώµατος, ξυλεία
καταστρώµατος και πλευρικών προσκρουστήρων, ελαστικός σύνδεσµος, δέστρα ή κρίκος
πρόσδεσης σκαφών).

•

Τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου συστήµατος πλωτών στοιχείων για κατασκευή
πλωτών προβλητών, γεφυρών πρόσβασης κλπ.

•

Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των πλωτών στοιχείων των προβλητών και των γεφυρών
πρόσβασης, των τεχνικών λεπτοµερειών τους, καθώς και τα σχέδια των συστηµάτων
στερέωσης των πλωτών µε τα κρηπιδώµατα και της αγκύρωσής τους στον πυθµένα.

•

Υπολογισµούς υπογεγραµµένους από Ναυπηγό ή Πολιτικό Μηχανικό, σχετικά µε τα
ασκούµενα φορτία σχεδιασµού, την αντοχή και την απόκριση των πλωτών στοιχείων και της
προβλήτας σε δυνάµεις από στατικές και δυναµικές δράσεις (κρούση, κυµατισµός κλπ.), τους
ελέγχους πλευστότητας και την συµβατότητα µε τις απαιτήσεις διαµήκους ή εγκάρσιας κλίσης
για συγκεκριµένες καταστάσεις φόρτισης, τους ελέγχους του συστήµατος αγκύρωσης, τους
ελέγχους κατά την ανάρτηση των στοιχείων κλπ.
Οι πλωτοί προβλήτες πρέπει να µπορούν να αναλαµβάνουν δυνάµεις από ανέµους µε
ταχύτητα 40m/sec (ή 90 µίλια /ώρα) και µέγιστο ύψος κύµατος 0,40m. Η δυνατότητα αυτή θα
αποδεικνύεται µε υπολογισµούς υπογεγραµµένους από Πολιτικό ή Ναυπηγό Μηχανικό.

•

Βεβαιώσεις δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων που λειτουργούν και διαχειρίζονται λιµένες
αναψυχής, στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε, από τις οποίες θα προκύπτει η καλή λειτουργία
και συµπεριφορά του προσφερόµενου συστήµατος πλωτών προβλητών και γεφυρών
πρόσβασης, από την εγκατάστασή του µέχρι σήµερα.

•

Γνωµάτευση του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλου αντίστοιχου φορέα για τη µη τοξικότητα
των υλικών της κατασκευής.

2.2.2.

Ελεγχος παραλαβής

α έλεγχος διαστάσεων πλωτών προβλητών και γεφυρών πρόσβασης
Το πλάτος των πλωτών προβλητών θα είναι αυτό των σχεδίων της µελέτης, µε ανοχή ±1%. Το
µήκος κάθε πλωτού στοιχείου του προβλήτα µπορεί να είναι οποιοδήποτε, ανάλογα µε την
τυποποίηση του κατασκευαστή (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη του έργου). Το συνολικό
όµως µήκος πλωτών προβλητών που θα κατασκευασθεί είναι αυτό που φαίνεται στο Σχέδιο
Γενικής ∆ιάταξης της µελέτης λιµενικών έργων. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος του προβλήτα από την
επιφάνεια της θάλασσας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,45 m, χωρίς κινητό φορτίο. Όταν επιβληθεί
κινητό φορτίο 150 kg/m2 το ελάχιστο ελεύθερο ύψος θα πρέπει να είναι 0,30 m.
Οι πλωτοί προβλήτες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η υψοµετρική
διαφορά της επιφάνειας εργασίας που προτείνει ο κατασκευαστής από την επιφάνεια εργασίας
αµέσως µετά την εγκατάσταση του πλωτού προβλήτα, να µην υπερβαίνει τα 25mm. Επίσης η
υψοµετρική διαφορά µεταξύ της στάθµης εργασίας όπως αυτή προκύπτει αµέσως µετά την
εγκατάσταση του πλωτού προβλήτα και της στάθµης εργασίας που παρουσιάζεται µετά από έναν
χρόνο λειτουργίας να µην υπερβαίνει τα 25mm. Ακόµη η υψοµετρική µεταβολή στην στάθµη
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εργασίας του πλωτού προβλήτα µετά από 5 χρόνια σε σχέση µε την στάθµη εργασίας αµέσως µετά
την εγκατάσταση του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50mm.
Η µέγιστη κατά µήκος κλίση των γεφυρών πρόσβασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10%, όταν ο
προβλήτας βρίσκεται στην κατωτάτη στάθµη, λόγω µεταβολής της στάθµης της θάλασσας.
Ως γέφυρα πρόσβασης στους προβλήτες γίνεται αποδεκτή και γέφυρα κατασκευασµένη από το
ίδιο υλικό του πλωτού προβλήτα και µε το ίδιο πλάτος µε αυτόν, αρκεί η κλίση να µην υπερβαίνει
την παραπάνω αναφερόµενη µέγιστη (10%). Ρητά αναφέρεται ότι το µήκος της γέφυρας
πρόσβασης δεν θα προσµετράται στο συνολικό µήκος των πλωτών προβλητών που πρέπει να
τοποθετήσει σε κάθε θέση ο Ανάδοχος (όπως αυτό δίνεται στα σχέδια λιµενικών έργων), έστω και
αν η γέφυρα πρόσβασης έχει πολύ µικρή κλίση και µπορεί να εξυπηρετήσει πρόσδεση σκαφών
αναψυχής.
β. έλεγχος πλευστότητας πλωτών προβλητών
Οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλλουν πλήρη φάκελο µε ελέγχους πλευστότητας των πλωτών
προβλητών, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών προτύπων (Australian Code, British
Code, A.S.C.E., CAL BOAT κλπ.). Ενδεικτικά αναφέρεται (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη
του έργου), ότι οι πλωτοί προβλήτες θα πρέπει:
(β1) να είναι ικανοί να φέρουν κινητό κατανεµηµένο φορτίο 200 kg/m2 και να έχουν και 25%
εφεδρική πλευστότητα,
(β2) όταν επιβληθεί κινητό φορτίο 150 kg/m2 στο µισό του πλάτους του προβλήτα, η εγκάρσια
κλίση δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 12°,
(β3) όταν επιβληθεί κινητό φορτίο 150 kg/m2 στο µισό του µήκους του προβλήτα, η κατά µήκος
κλίση δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2°.
γ. έλεγχος του εξοπλισµού των
γεφυρών πρόσβασης

πλωτών προβλητών, του συστήµατος αγκύρωσης και των

Εξετάζονται ο τύπος, η γεωµετρία, η αντοχή και τα λοιπά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού, όπως
προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη του έργου. Ειδικότερα ελέγχονται τα υλικά στερέωσης, τα
περικόχλια, οι δέστρες και οι κρίκοι πρόσδεσης, οι προσκρουστήρες των πλωτών προβλητών.
Επίσης ελέγχονται οι αλυσίδες και τα εξαρτήµατά τους (κοχλίες, περικόχλια, ναυτικά κλειδιά),
καθώς και οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα (ή οι ναυτικές άγκυρες από χάλυβα) του
συστήµατος αγκύρωσης. Ελέγχεται ο εξοπλισµός των γεφυρών πρόσβασης: κιγκλίδωµα
ασφαλείας, µηχανισµοί αρθρωτής σύνδεσης µε το κρηπίδωµα, κύλιστρα.
δ. πιστοποίηση του συστήµατος των πλωτών στοιχείων
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η ποιότητα κατασκευής του συστήµατος πλωτών στοιχείων που
εφαρµόζεται πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκεκριµένου Νηογνώµονα 1ης κλάσης.
Στο πιστοποιητικό περιέχονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
•

Τεχνική περιγραφή, διαστάσεις και βάρος άφορτου πλωτού στοιχείου.

•

Ύψος εξάλων, γωνία εγκάρσιας κλίσης σε άφορτη κατάσταση, σε οµοιόµορφη φόρτιση σε όλο
το κατάστρωµα ή µέρος του καταστρώµατος και σε συγκεντρωµένο φορτίο.

•

Αποτελέσµατα ελέγχων υποβληθεισών µελετών αντοχής και ευστάθειας.

•

Αποτελέσµατα παρακολούθησης κατασκευαστικής διαδικασίας.

•

Αποτελέσµατα ελέγχων επιτόπου δοκιµών πλευστότητας .
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3.

•

Προϋποθέσεις χρησιµοποίησης των πλωτών στοιχείων µε ασφάλεια για την κατασκευή
πλωτών προβλητών και τον ελλιµενισµό σκαφών.

•

Αποτελέσµατα ελέγχων σύνδεσης πλωτών στοιχείων, τοποθέτησης διαβαθρών και αγκύρωσης
της κατασκευής.

•

Βεβαίωση για τη µη τοξικότητα των υλικών της κατασκευής.

•

Ποιότητα της κατασκευής µε βάση την τελική επιθεώρηση.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το
εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τις θέσεις πόντισης, πρέπει να
λαµβάνεται κάθε µέριµνα ώστε να αποφεύγονται κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη
µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για
τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των υλικών στα µεταφορικά µέσα κτλ.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τα στοιχεία επάνω στο µεταφορικό µέσο και θα λαµβάνει
όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών.
Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων τεµαχίων και εξαρτηµάτων θα γίνεται µε µεγάλη
προσοχή και µε τη χρήση κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων. Μεγάλη επίσης προσοχή
πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις για την αποφυγή φθορών στην αντιοξειδωτική
προστασία τους.

3.2. ΠΟΝΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗ
Η πόντιση θα γίνει µε κατάλληλα πλωτά µέσα (πλωτός γερανός). Για την εγκατάσταση του
συστήµατος αγκύρωσης, τοποθετούνται σε πρώτη φάση, µε τη βοήθεια καταδυτικού συνεργείου,
οι τεχνητοί ογκόλιθοι αγκύρωσης (ή οι ναυτικές άγκυρες) στις προβλεπόµενες θέσεις. Στη συνέχεια
συνδέονται στην αγκύρωση οι αλυσίδες (ρεµέτζα) για κάθε θέση πρόσδεσης σκάφους.
Τα άκρα των αλυσίδων εξαρτώνται µε πλωτήρες από την επιφάνεια της θάλασσας και µε την
σταδιακή καθέλκυση και συναρµολόγηση των πλωτών στοιχείων προσδένονται στην προβλήτα. Η
πρόσδεση κάθε ρεµέτζου στην προβλήτα γίνεται µέσω ενός βυθιζόµενου σχοινιού που στερεώνεται
στην προβλήτα.
Όταν ολοκληρωθεί η πόντιση και η σύνδεση όλων των τµηµάτων που αποτελούν έναν προβλήτα,
γίνεται η τάνυση των αλυσίδων συγκράτησης και ο τελικός οριζοντιογραφικός έλεγχος.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα εκτελεσθούν οι απαιτούµενες δοκιµές των εγκαταστάσεων και να συνταχθούν τα αντίστοιχα
πρωτόκολλα δοκιµών που θα υπογράφονται από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο. Τα
πρωτόκολλα αυτά θα µνηµονεύονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών των εγκαταστάσεων και
πριν την παραλαβή, να συντάξει πλήρεις και λεπτοµερείς οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και
συντήρησης των εγκαταστάσεων. Ακόµα οφείλει πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να
εκπαιδεύσει το προσωπικό του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης στη χρήση και το χειρισµό
τους.
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Κατά το χρόνο συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις σε
κανονικά διαστήµατα και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν αποκαθιστά
κάποια ζηµιά ή βλάβη, για την οποία ευθύνεται, αυτή εκτελείται σε βάρος και για λογαριασµό του
Αναδόχου.

5.

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

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιµέτρηση ανά τρέχον µέτρο πλήρως τοποθετηθέντων πλωτών προβλήτων, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη του έργου και τα Ενιαία Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Οι γέφυρες πρόσβασης από τα κρηπιδώµατα στους προβλήτες δεν επιµετρώνται (θεωρούνται
ανηγµένοι στην κυρίως κατασκευή).
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