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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Γενικά - Ιστορικό 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην εκπόνηση του σταδίου της Προκαταρκτικής 

Μελέτης λιμενικών έργων για το έργο «Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στο Βουρκάρι 

Κέας.». 

 

Πιο αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην κατασκευή λιμενικών έργων που 

αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας οργανωμένης εγκατάστασης τουριστικών σκαφών, η 

οποία θα παρέχει περί τις 200 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής διαφόρων 

μεγεθών, θα είναι προφυλαγμένο από τους κυματισμούς του δυτικού και νοτιοδυτικού 

τομέα που προσβάλλουν την περιοχή του έργου και θα παρέχει και τις απαραίτητες 

υποστηρικτικές κτιριακές υποδομές. 

 

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής, (Βλ. και Σχ.λ2.1): 

 

1. Κατασκευή προσήνεμου μώλο μήκους 80μ. . 

2. Κατασκευή κρηπιδωμάτων πρόσδεση σκαφών κατά μήκους του παραλιακού δρόμου 

μήκους περίπου 90μ.   

3. Τοποθέτηση πλωτών προβλητών στο εσωτερικό της διαμορφωθείσας 

λιμενολεκάνης μήκους 420μ. περίπου. 

4. Τοποθέτηση πλωτών στοιχείων κατά μήκος του ΝΔ τμήματος του παραλιακού 

δρόμου μήκους περίπου 180μ. 

5. Διαμόρφωση χερσαίων χώρων καταφυγίου με επιχώσεις επιφάνειας περί τα 

6.600m2 

6. Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 350μ2. Εκ των οποίων 

250 μ2 για κτήρια κύριας χρήσης και 120 μ2 για βοηθητικές χρήσεις. Ακολουθώντας 

τους όρους δόμησης και τους περιορισμούς της περιοχής. 

 

1.2. Γεωγραφική θέση Έργων 

 
 Η θέση του υπό μελέτη καταφυγίου βρίσκεται στην νήσο Κέα, στο βορειοδυτικό τμήμα 

της εντός του όρμου Βουρκαρίου.   
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Ο όρμος Βουρκάρι είναι ένας από τους τέσσερις ορμίσκους που σχηματίζονται μέσα στον 

όρμο Αγ. Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται περί την μέση των Βορειοδυτικών ακτών της 

Νήσου Κέας μεταξύ των άκρων Αγ. Νικόλαος προς Β και Αγ. Σάββας προς Ν.   

Ο όρμος είναι ανοιχτός προς Νοτιοδυτικά με βάθη που αυξάνονται και φθάνουν τα 15μ 

στο μέσο του όρμου. 

 

Χάρτης 1-1:  Απόσπασμα ναυτικού χάρτη περιοχής – Νήσος Κέα – Όρμος Αγ. 

Νικόλαος -Όρμος Βουρκάρι 

 

 

Περιοχή Έργων 

Α. Αγ. 

Νικολάου 

Α. Αγ. 

Σάββα 

Ορμ. 

Λιβάδι 

Ορμ. 

Βουρκάρι 

Ορμ. 

Γιαλισκάρι 
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Στο νότιο τμήμα του όρμου υπάρχει παραλιακό μέτωπο, στο οποίο προσδένουν τα σκάφη 

που επισκέπτονται τον όρμο, μικρού ωφέλιμου βάθους και μήκους 350 περίπου μέτρων 

που βαίνει παράλληλα με τον παραλιακό δρόμο (βλ. Φωτ 1-2 έως 1-6). Η ανωδομή του 

μετώπου είναι εξοπλισμένη με δέστρες και κρίκους πρόσδεσης, ενώ υπάρχει πολύ μικρού 

εύρους χερσαίος χώρος που ταυτίζεται ουσιαστικά με το πεζοδρόμιο κατά μήκος του 

δρόμου. 

1.3. Φωτογραφική Αποτύπωση – Επί τόπου επισκέψεις στην θέση του 

έργου 

 

 

Εικόνα 1-1: Θέση έργων και φωτογραφιών(Πηγή: Κτηματολόγιο) 

Φωτ. 1-1 

Φωτ. 1-4 

Φωτ 1-5 
Φωτ. 1-2 έως 1-3 

Φωτ. 1-6 
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Φωτ 1-1: Πρανές προστασίας δρόμου – Περιοχή με απότομα πρανή 

 

Φωτ 1-2: Χερσαίος χώρος παραπλεύρως παραλιακού δρόμου – Τμήμα Α-Β 
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Φωτ 1-3: Χερσαίος χώρος παραπλεύρως παραλιακού δρόμου – Τμήμα Α-Β 

 

Φωτ 1-4: Χερσαίος χώρος παραπλεύρως παραλιακού δρόμου – Μυχός όρμου 
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2. ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

2.1. Άνεμοι 

 

Για την μελέτη των ανεμολογικών συνθηκών στην περιοχή χρησιμοποιήθηκαν τα 

καταγεγραμμένα ανεμολογικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στο αεροδρόμιο της Σύρου. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου σταθμού βασίσθηκε κυρίως στην εγγύτητά του προς την υπό εξέταση 

περιοχή. Τα διαθέσιμα στοιχεία από τον Σταθμό της Σύρου παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα και αφορούν ετήσιες καταγραφές εντάσεων και διευθύνσεων ανέμων, 

με περίοδο καταγραφών 26 ετών, από το 1970 έως και το 1996.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, κυρίαρχοι είναι οι βόρειοι άνεμοι με συχνότητα εμφάνισης 

44,095% και μέγιστες καταγεγραμμένες εντάσεις τα 10 Bf ενώ δεσπόζοντες είναι οι 

Βορειοανατολικοί με συχνότητα εμφάνισης 12,46% και μέγιστες καταγεγραμμένες 

εντάσεις τα 11Βf.  Αξιοσημείωτες συχνότητες εμφάνισης και εντάσεις εμφανίζουν οι 

άνεμοι του ΝΔ και Ν τομέα με συχνότητες 14,84% και 12,35% αντίστοιχα. Οι μέγιστες 

εντάσεις από τους τομείς αυτούς φτάνουν τα 9 Bf. 

Ο Πίνακας 2-1 που ακολουθεί, περιέχει τα ανεμολογικά στοιχεία του σταθμού. 

 
Ένταση 

(Bf) 
N NE E SE S SW W NW Άθροισμα 

0         3.367 

1 2.146 1.315 0.509 0.769 3.846 2.072 0.409 0.372 11.438 

2 3.635 2.32 0.496 0.67 2.581 2.233 0.471 0.794 13.2 

3 5.943 2.754 0.397 0.658 2.208 3.3 0.645 1.055 16.96 

4 8.3 2.444 0.298 0.533 1.861 3.164 0.546 1.377 18.523 

5 10.608 1.849 0.124 0.347 1.117 2.382 0.236 0.881 17.544 

6 8.437 1.042 0.05 0.186 0.434 1.117 0.087 0.608 11.961 

7 3.114 0.447 0.012 0.037 0.186 0.385 0.025 0.136 4.342 

8 1.303 0.161 0.012 0.062 0.087 0.161 0.012 0.05 1.848 

9 0.596 0.099 0.012 0 0.025 0.025 0 0.012 0.769 

10 0.012 0.012 0.012 0 0 0 0 0 0.036 

≥11 0 0.012 0 0 0 0 0 0 0.012 

Άθρ. 44.094 12.455 1.922 3.262 12.345 14.839 2.431 5.285 100 

Πίνακας 2-1: Ανεμολογικά στοιχεία (ΕΜΥ) μετεωρολογικού σταθμού της Σύρου 
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Για την εκτίμηση των συνθηκών ελλιμενισμού των σκαφών εντός του όρμου πριν και 

μετά την κατασκευή των έργων και τη διαστασιολόγηση των έργων προστασίας 

χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς 75 ετών. Επελέγη να 

εξεταστούν οι κυματισμοί που αφορούν Δ και ΝΔ καιρούς, λόγω του προσανατολισμού 

του όρμου του Αγ. Νικολάου που τον καθιστά ευάλωτο στους καιρούς από τους τομείς 

αυτούς. 

Βάσει των ανωτέρω, οι ανεμολογικές καταγραφές των διευθύνσεων ενδιαφέροντος 

αναλύθηκαν στατιστικά ώστε να προκύψει η μέγιστη  ένταση ανεμοπνοής για τις 

ζητούμενες περιόδους επαναφοράς. Οι ανεμολογικές καταγραφές προσαρμόστηκαν σε 

κατανομές Fisher – Tippett I (Gumbel) και Weibull δύο και τριών παραμέτρων αντίστοιχα 

της μεθόδων του ελαχίστου τετραγώνου (R-square) προέκυψε ότι η χρήση της 

κατανομής Weibull αναπαριστά αντιπροσωπευτικότερα τις μετρήσεις του μετεωρολογικού 

σταθμού για τις τρεις αυτές διευθύνσεις ενδιαφέροντος. 

Από την ανωτέρω επεξεργασία προκύπτει τελικά η μέγιστη αναμενόμενη ένταση 

ανεμοπνοής για τις αντίστοιχες περιόδους επαναφοράς (σε ύψος 10 μέτρων από την 

επιφάνεια της θάλασσας): 

Τομέας Δ ΝΔ 

Γωνία από τον 

Βορρά (ο) 
270 225 

Περίοδος 

Επαναφοράς (έτη) 
75 75 

U10 (m/s) 20,9 26,7 

Πίνακας 2-2 Τιμές ανέμων σχεδιασμού 

 
2.2. Ρεύματα 

 

Ρευματομετρήσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή μελέτης. Από το γεγονός ότι 

δεν υπάρχουν αναφορές για έντονα φαινόμενα σε Πλοηγούς και Πορτολάνα συνάγεται 

ότι τα αναπτυσσόμενα ρεύματα είναι μικρής έντασης και σε καμία περίπτωση δεν 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της κυματικής ανάλυσης που εκτελέστηκε. 

 

2.3. Στοιχεία παλίρροιας 

 

Στοιχεία που αφορούν στις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας έχουν ληφθεί από τον 

σταθμό μέτρησης παλίρροιας του λιμένα Σύρου. Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν περίοδο 
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από το 1979 μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι παλιρροιακές μεταβολές 

της περιοχής ενδιαφέροντος είναι οι κάτωθι: 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επάλλαξη των παλιρροιακών μεταβολών είναι ίση με : 

1,30μ.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ (σε 
μ.) 

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ 

Μέγιστη πλήμμη +1,07 m 

Μέση πλήμμη +0,65m 

Μέση στάθμη (ΜΣΘ) +0,52m 

Μέση ρηχία +0,50m 

Κατωτάτη ρηχία (ΚΡ) -0,00m 

Πίνακας 2-3: Στατιστικά Στοιχεία Παλίρροιας Σταθμού Σύρου:1 

 
2.4. Κυματισμοί 

 

2.4.1. Γένεση κυματισμών στα βαθιά 

 
Για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών μεγεθών των κυμάτων που γεννώνται στα 

ανοικτά της περιοχής ενδιαφέροντος, εφαρμόζεται το αριθμητικό ομοίωμα κατά Sverdrup 

- Munk - Bretshneider (S.M.B.), όπως αυτό περιγράφεται στο Shore Protection Manual 

(C.E.R.C, 1977). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα μεγέθη του χαρακτηριστικού κύματος 

(μέση τιμή των υψηλότερων 1/3 των καταγραφών) υπολογίζονται σε συνάρτηση με το 

ενεργό ανάπτυγμα πελάγους, την ταχύτητα και την διάρκεια πνοής του ανέμου που 

δημιουργεί τον κυματισμό. 

Για τον υπολογισμό του αναπτύγματος πελάγους εφαρμόζεται η μέθοδος του «ενεργού 

αναπτύγματος» (“effective fetch”), που προτείνεται επίσης στο C.E.R.C 1977, με 15 

ακτίνες. Επελέγη να υπολογισθούν τα ενεργά αναπτύγματα πελάγους για τους Δ και ΝΔ 

καιρούς, λόγω του προσανατολισμού του όρμου του Αγ. Νικολάου που τον καθιστά 

ευάλωτο στους καιρούς από τους τομείς αυτούς.  

Τα μήκη των ενεργών αναπτυγμάτων που υπολογίστηκαν είναι συνοψίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2-4 ) για κάθε διεύθυνση: 

 

                                                 
1 Πηγή: Υδρογραφική Υπηρεσία. 
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Τομέας Ανέμου Δυτικός Δ Νοτιοδυτικός ΝΔ 

Ενεργό μήκος 

αναπτύγματος 

(Km) 

33,83 82,27 

Πίνακας 2-4  Μήκος ενεργού αναπτύγματος κυματισμού ανά διεύθυνση. 

 

Για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών των κυμάτων θεωρήθηκε ότι η διάρκεια πνοής 

του ανέμου είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη που απαιτείται για την πλήρη ανάπτυξη 

του κυματισμού σε κάθε διεύθυνση λόγω των σχετικά μικρών μηκών των αναπτυγμάτων. 

Τα μήκη αυτά έχουν ως αποτέλεσμα,  ο απαιτούμενος χρόνος για πλήρη ανάπτυξη των 

κυματισμών να είναι αρκετά μικρότερους από το όριο των 6-8 ωρών, που αποτελεί και 

την τυπική διάρκεια θύελλας στο Αιγαίο. Κατά συνέπεια, κρίσιμη παράμετρος στην 

περίπτωση αυτή είναι το ανάπτυγμα πελάγους (fetch-limited waves). 

Για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών μεγεθών των ανεμογενών κυμάτων στην περιοχή 

μελέτης, εφαρμόστηκε η θεωρία της φασματικής ανάλυσης η οποία προσεγγίζει την 

κατανομή της ενέργειας των κυμάτων σε συνάρτηση με το ανάπτυγμα πελάγους (fetch), 

την ταχύτητα και διάρκεια πνοής του ανέμου και τα μέσα στατιστικά χαρακτηριστικά της 

συχνότητας, μετατρέποντας τη χρονική ακολουθία των κυμάτων σε φάσμα. Στην περιοχή 

μελέτης το κυματικό κλίμα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή προσομοιώνεται με χρήση 

φάσματος JONSWAP (Hasselmann et al. 1973). Τα κυματικά χαρακτηριστικά που 

προέκυψαν στα ανοικτά της περιοχής ενδιαφέροντος συνοψίζονται στους παρακάτω 

πίνακες : 

Περίοδος 

Επαναφοράς 
75 έτη 

Δυτική 
Διεύθυνση  

Νοτιοδυτική 
Διεύθυνση 

Hs (m)= 2,53 4,83 

Tp (sec)= 6,49 9,05 

Lo (m)= 65,82 127,83 

Πίνακας 2-5  Κυματικά χαρακτηριστικά για τις 2 διευθύνσεις ενδιαφέροντος. 

 

2.4.2. Προώθηση κυματισμών στα ρηχά  
 

Τα κυματικά χαρακτηριστικά  που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια αφορούν 

στα ανοικτά της περιοχής ενδιαφέροντος που οριοθετείται από τις δυτικές ακτές της Κέας 

και τις νοτιοανατολικές ακτές της Αττικής. Στην θαλάσσια αυτή ζώνη περιλαμβάνεται 

τόσο το στενό της Κέας όσο και η νήσος Μακρόνησος.  
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Γενικότερα, οι κυματισμοί προωθούμενοι προς τα ρηχά αλλάζουν τα χαρακτηριστικά 

τους, λόγω των αλληλεπιδράσεων  που αναπτύσσονται με τον πυθμένα και τα όρια της 

ξηράς (ακτές, ακρωτήρια κτλ). Οι τριβές έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μέρους της 

κυματικής ενέργειας, η οποία οδηγεί στη μείωση του ύψους των προωθούμενων 

κυματισμών. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και σταδιακή κατά την προώθηση των 

κυμάτων, καταλήγει όμως σε ένα οριακό σημείο, διαφορετικό για κάθε κυματισμό, στο 

οποίο η κατακόρυφη κατανομή των οριζοντίων ταχυτήτων να μεταβάλλεται σημαντικά, 

με αποτέλεσμα το άνω τμήμα του κύματος να επιταχύνεται, ενώ το κάτω αντίστοιχα να 

επιβραδύνεται λόγω της αλληλεπίδρασης με τον πυθμένα. Αποτέλεσμα των δράσεων 

αυτών είναι να αλλάζει σημαντικά το σχήμα του κυματισμού  με συνέπεια να θραύεται 

διαχέοντας παράλληλα την ενέργεια του. Λόγω της έντασης του φαινομένου και της 

συγκέντρωσης κυματικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της θραύσης των κυμάτων 

παρατηρούνται και άλλα φαινόμενα όπως η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας αλλά 

και της μεγιστοποίησης των ταχυτήτων προώθησης. Στα εν λόγω φαινόμενα της 

παράκτιας υδροδυναμικής συμμετέχουν τα φαινόμενα της διάθλασης και της ρήχωσης.  

Η εύρεση των τροποποιημένων χαρακτηριστικών (λόγω ρήχωσης και διάθλασης) 

στηρίχθηκε στη μεθοδολογία και τις συστάσεις του Goda (1985), όπως προτείνεται και 

από EM 1110-2-1614 USACE 1995. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα τροποποιημένα 

χαρακτηριστικά των κυματισμών του ΝΔ και Δ τομέα λόγω της επίδρασης των παραπάνω 

φαινομένων.  

Περαιτέρω, όταν το μέτωπο ενός κυματισμού κατά τη διάδοσή του συναντάει ένα 

εμπόδιο, τεχνητό όπως ένας κυματοθραύστης ή φυσικό όπως κάποιο ακρωτήριο , 

στρέφεται περί την άκρη του εμποδίου και κινείται προς τη ζώνη που βρίσκεται υπό τη 

«σκιά» του. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται περίθλαση και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 

τον υπολογισμό των κυματισμών εντός μιας προστατευμένης λιμενολεκάνης καθώς 

επιφέρει διαφοροποιήσεις τόσο στο ύψος Ηs όσο και στον προσανατολισμό των 

κυματισμών. 

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο όταν ο κυματισμός διέρχεται από κενό το 

οποίο σχηματίζεται μεταξύ δύο εμποδίων (βλ. Σχήμα 2-1), όπως στη συγκεκριμένη 

περίπτωση του όρμου του Αγ. Νικολάου, οπότε και οι παράμετροι διαφοροποιούνται υπό 

την επιρροή και των δύο εμποδίων.  
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Σχήμα 2-1:  Διάθλαση κυματισμού που προωθείτε μέσα σε άνοιγμα ημιάπειρων εμποδίων 

(Πηγή : CEM 1110-2-1100 (Part II)Figure II-7-4.) 

 

 

Σχήμα 2-2:  Διάθλαση κυματισμού υπό γωνία που προωθείτε μέσα σε άνοιγμα ημιάπειρων 
εμποδίων (Πηγή : CEM 1110-2-1100 (Part II)Figure II-7-6.) 

 
Μεθοδολογία Goda προώθηση κυματισμού διαμέσου δύο ημιάπειρων εμποδίων  (EM 
1110-2-1100 - Part II) 
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Διάγραμμα 2-1:  Diffraction diagrams of a breakwater gap with B/L = 8.0 for directional 

random waves of normal incidence Goda (2000) (Πηγή : EM 1110-2-
1100 (Part II) 

 

Διάγραμμα 2-2:  Diffraction diagrams of a breakwater gap with B/L = 4.0 for directional 
random waves of normal incidence Goda (2000) (Πηγή : EM 1110-2-

1100 (Part II) 
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Διάγραμμα 2-3:  Diffraction diagrams of a breakwater gap with B/L = 2.0 for directional 

random waves of normal incidence Goda (2000) (Πηγή : EM 1110-2-

1100 (Part II) 

 

Κυματισμός στη θέση Α 

 

Θεωρούμε ότι το άνοιγμα του κόλπου του Αγ. Νικολάου είναι τέτοιο ώστε ο κυματισμός 

να υφίσταται επιρροή  και από τα δύο άκρα του. Για την εκτίμηση του κυματισμού που 

φτάνει στην είσοδο του εσωτερικού όρμου του Βουρκαρίου υπολογίζεται αρχικά ο 

συντελεστής περίθλασης στη θέση Α.  
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Εικόνα 2-1: Όρμος Αγ. Νικολάου με κόκκινο παρουσιάζονται οι διευθύνσεις προώθησης του 
κυματισμού ενδιαφέροντος (Πηγή υποβάθρου: Google Earth) 

 

1. Δυτική Δ/Νση προώθησης 

 

Για την εκτίμηση του συντελεστή απομείωσης λόγω περίθλασης ΚD χρησιμοποιείται το 

Διάγραμμα 2-1 για άνοιγμα μεταξύ δύο ημιάπειρων κυματοθραυστών B/L=8. στο οποία 

συνυπολογίζεται η επιρροή της περίθλαση από την επιρροή των φυσικών σχηματισμών 

στην είσοδο του όρμου. 

Το διάγραμμα αυτό αφορά στην περίπτωση που το μέτωπο του κυματισμού είναι κάθετο 

στο άνοιγμα μεταξύ των κυματοθραυστών. Σε περίπτωση που ο κυματισμός φτάνει στο 

άνοιγμα υπό γωνία γίνεται διόρθωση του Β σύμφωνα με τη γωνία πρόσπτωσης του 

κυματισμού όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-2. 

Για την περίπτωση του όρμου του Αγ. Νικολάου υπολογίζονται τα παρακάτω γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του όρμου και χαρακτηριστικά του κυματισμού: 
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 Β = 530 μ και Β’=523μ (βλ. Εικόνα 2-1) 

 Lo= 65,7 m  

Έτσι: 

0.8
7.65

530


oL

B
 οπότε προκύπτει το παραπάνω διάγραμμα  

43.0
523

245


B

x
 και 98.1

523

1037


B

y
 άρα από το διάγραμμα ΚdΔΑ= 0.54 

 

2. Νοτιοδυτική Δ/νση προώθησης 

 

Στην περίπτωση των ΝΔ ανέμων λόγω της μορφολογίας των ακτών πριν την είσοδο του 

κυματισμού στον όρμο Αγ. Νικολάου και κατά την προώθησή του στο στενό Κέας 

Μακρονήσου, γίνεται οι εύλογη παραδοχή ότι το μέτωπο του κυματισμού στρέφεται 

λόγω της επίδρασης των σταθερών ορίων και εισέρχεται εντός του όρμου. Η γωνία 

εισόδου λαμβάνεται η ελάχιστη δυνατή ώστε να εισέλθει στο εσωτερικό του όρμου, ήτοι 

250ο.  

Για την εκτίμηση του συντελεστή απομείωσης λόγω περίθλασης ΚD χρησιμοποιείται το 

Διάγραμμα 2-2 για άνοιγμα μεταξύ δύο ημιάπειρων κυματοθραυστών B/L=4. στο οποία 

συνυπολογίζεται η επιρροή της περίθλαση από την επιρροή των φυσικών σχηματισμών 

στην είσοδο του όρμου. 

Το διάγραμμα αυτό αφορά στην περίπτωση που το μέτωπο του κυματισμού είναι κάθετο 

στο άνοιγμα μεταξύ των κυματοθραυστών. Σε περίπτωση που ο κυματισμός φτάνει στο 

άνοιγμα υπό γωνία γίνεται διόρθωση του Β σύμφωνα με τη γωνία πρόσπτωσης του 

κυματισμού όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-2. 

Για την περίπτωση του όρμου του Αγ. Νικολάου υπολογίζονται τα παρακάτω γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του όρμου και χαρακτηριστικά του κυματισμού: 

 

 Β = 530 μ και Β’=360μ (βλ. Εικόνα 2-1) 

 Lo= 115,4 m  

Έτσι: 

59.4
4.115

530


oL

B
 οπότε προκύπτει οριακά το παραπάνω διάγραμμα  

70.0
360

245


B

x
 και 90.2

360

1037


B

y
 άρα από το διάγραμμα ΚdΝΔΑ= 0.43 
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Περίοδος 
Επαναφοράς 

75 έτη 

Δυτική 
Διεύθυνση  

Νοτιοδυτική 
Διεύθυνση 

Hs (m)= 1,32 1,90 

Lo (m)= 64,94 113,17 

Πίνακας 2-6:  Κυματισμοί στην είσοδο του όρμου Βουρκαρίου (h=25m) 

 

Κυματισμός στη θέση Β 

 

Για την εκτίμηση του κυματισμού που φτάνει στο εσωτερικού όρμου του Βουρκαρίου 

υπολογίζεται αρχικά ο συντελεστής περίθλασης στη θέση Β, δηλαδή το ποσοστό του 

κυματισμού που εισέρχεται στον όρμου έπειτα από περίθλαση στα άκρα της εισόδου του 

όρμου Βουρκαρίου. Λαμβάνεται συντηρητικά ότι ο κυματισμός εισέρχεται στον όρμου με 

γωνία κάθετη την είσοδό του. 

 

1. Δυτική Δ/Νση προώθησης 

 

Για την εκτίμηση του συντελεστή απομείωσης λόγω περίθλασης ΚD χρησιμοποιείται το 

Διάγραμμα 2-2  για άνοιγμα μεταξύ δύο ημιάπειρων κυματοθραυστών B/L= 4, και 

εφαρμόζεται η μεθοδολογία που περιγράφεται παραπάνω. 

Υπολογίζονται τα παρακάτω γεωμετρικά χαρακτηριστικά του όρμου και χαρακτηριστικά 

του κυματισμού: 

 Β = 294 μ (βλ. Εικόνα 2-1) 

 Lo= 64,94 m  

Έτσι: 

52.4
94.64

294


oL

B
 οπότε προκύπτει οριακά το παραπάνω διάγραμμα  

49.0
294

144


B

x
 και 50.8

294

459


B

y
 άρα ΚdΔΒ= 0.29 

 

2. Νοτιοδυτική Δ/νση προώθησης 

 

Για την εκτίμηση του συντελεστή απομείωσης λόγω περίθλασης ΚD χρησιμοποιείται το 

Διάγραμμα 2-3 για άνοιγμα μεταξύ δύο ημιάπειρων κυματοθραυστών B/L= 2, και 

εφαρμόζεται η μεθοδολογία που περιγράφεται παραπάνω. 
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Υπολογίζονται τα παρακάτω γεωμετρικά χαρακτηριστικά του όρμου και χαρακτηριστικά 

του κυματισμού: 

 Β = 294 μ (βλ. Εικόνα 2-1) 

 Lo= 113,17 m  

Έτσι: 

59.2
17.113

294


oL

B
 οπότε προκύπτει το διάγραμμα  

49.0
294

144


B

x
 και 50.8

294

459


B

y
 άρα από το διάγραμμα ΚdΝΔΒ= 0,27 

Επομένως κυματισμός στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης σε βάθος μικρότερο των 5μ.: 

 

Περίοδος 
Επαναφοράς 

75 έτη 

Δυτική 
Διεύθυνση  

Νοτιοδυτική 
Διεύθυνση 

Hs (m)= 0,36 

 
0,60 

Lo (m)= 42,16 42,16 

Πίνακας 2-7:  Κυματισμοί εντός του όρμου Βουρκαρίου (h=5m) 

 

Σύμφωνα με τις ακόλουθες διεθνείς συστάσεις και κανονισμούς, προτείνονται τα 

ακόλουθα κριτήρια ως όρια λειτουργίας μαρινών: 

 PIANC 1995, Criteria for Movements of Moored Ships in Harbours-: Hs≤0.30 m 

 OCDI Technical Standards and Commentaries for Ports and Harbours Facilities In 

Japan-2002 : max H1/3=0.30 m 

 Australian Standard™ AS 3962-2001: Hs≤0.6  m 

Βάσει των ανωτέρω διεθνώς καθορισμένων ορίων κρίνεται ότι οι συνθήκες ελλιμενισμού, 

ιδιαίτερα για σκάφη αναψυχής και αλιευτικά που εμπίπτουν και σε αυστηρότερους 

περιορισμούς κυματικών συνθηκών λόγω του μικρότερου μεγέθους τους, δεν είναι 

ικανοποιητικές και απαιτείται η κατασκευή έργου προστασίας.  

 

2.5. Γεωλογικές συνθήκες περιοχής 

 
Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ κλ.: 1:50.000 Φ.Χ. ΚΕΑ, η γεωλογική δομή 

της   νήσου  αποτελείται από τους εξής σχηματισμούς: 
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α) Αλλουβιακές αποθέσεις 

Ανοικτότεφρα έως καστανότεφρα ασύνδετα υλικά από άμμους και κροκαλολατύπες που 

αποτέθηκαν σε κοιλάδες ανοικτές προς τη θάλασσα. Τα υλικά αυτά γίνονται περισσότερο 

αδρομερή προς την πλευρά της χέρσου. 

β) Ασβεστόλιθοι 

Στιφροί, κρυσταλλικοί, παχυστρωματώδεις έως άστρωτοι, κατά θέσεις δολομιτικοί, 

λευκού ως τεφρού χρώματος, στη βάση τους, καστανού λόγω αγκεριτιώσεως, με ελαφρά 

σχιστότητα στους ανώτερους ορίζοντες συνέπεια ασθενούς μεταμορφώσεως. Απαντούν 

στις περιοχές Κορησίας, Αγ. Ιωάννου και Χάλαρα και παρουσιάζονται ξένοι προς το 

υπόβαθρο τους επί του οποίου είναι επωθημένοι. Το μέγιστο πάχος τους είναι 100 – 150μ 

περίπου. 

γ) Μεταμορφωμένα πετρώματα  - Μάρμαρα 

Το σύστημα μεταμορφωμένων πετρωμάτων καταλαμβάνει ολόκληρη τη νήσο. 

Αποτελείται από μάρμαρα μεσοκρυσταλλικά έως χονδροκρυσταλικά, λεπτοστρωματώδη, 

χρώματος υπόλευκου, υποκυανού και τεφρού, έντονα πτυχωμένα. Κατά κανόνα σε αυτά 

απαντώνται ενστρώσεις γνευσιοσχιστολίθων καθώς επίσης και μικροενστρώσεις 

χαλαζιτών. Καταλαμβάνουν τα ανώτερα μέλη του μεταμορφωμένου συστήματος με κύρια 

ανάπτυξη στην ανατολική και νότια περιοχή της νήσου και αποτελούν κανονική προς τα 

πάνω μετάβαση των γνεύσιων και σχιστολίθων. Στην επαφή τους με αυτούς μεταβαίνουν 

σε σιπολίνες που συχνά συνοδεύονται από ασβεστιτικούς σχιστόλιθους. Το πάχος των 

μαρμάρων κατά θέσεις υπερβαίνει τα 70μ.  

δ) Μεταμορφωμένα πετρώματα  - Γνεύσιοι και Σχιστόλιθοι 

Οι γνεύσιοι και οι σχιστόλιθοι αποτελούν τον βαθύτερο ορίζοντα του μεταμορφωμένου 

συστήματος και καταλαμβάνουν την μεγαλύτερη έκταση της νήσου με πάχος που 

υπερβαίνει τα 1000μ. Οι γνεύσιοι που αποτελούν τον επικρατέστερο πετρολογικό τύπο, 

συχνά μεταβαίνουν σε σχιστόλιθους, οπότε και παρουσιάζεται ακανόνιστη η κατανομή 

τους. Επικρατεί ο τύπος του μοσχοβιτικού – χλωριτικού – επιδοτιτικού σχιστόλιθου, με 

κατά θέσεις υπεροχή σε ένα από αυτά τα συστατικά. Στους ανώτερους ορίζοντες 

μεταβαίνουν σε μοσχοβιτικούς ασβεστιτικούς σχιστόλιθους, χαλαζίτες και φυλλίτες. Είναι 

στεγανοί σχηματισμοί με τέλεια σχιστότητα και μεγάλο πάχος, με χαρακτηριστική 

ομοιογένεια και ικανοποιητική ομοιόμορφη συμπεριφορά σε στατικές και δυναμικές 

φορτίσεις. Σε υγιή κατάσταση χαρακτηρίζονται από υψηλές μηχανικές αντοχές.  

Οι περισσότεροι λιθολογικοί τύποι είναι ευαποσάθρωτοι και καλύπτονται από χαλαρό 

εδαφικό μανδύα κυμαινόμενου πάχους, με αποτέλεσμα στην επαφή προς το μητρικό 
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πέτρωμα να εκδηλώνονται πηγές μικρής συνήθως παροχής. Πέρα από την ανισοτροπία 

που εισάγεται με την σχιστότητα, η γεωμηχανική συμπεριφορά και οι τιμές των 

μηχανικών χαρακτηριστικών, επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την ένταση και την 

έκταση των δευτερογενών διεργασιών (ενδογενών και εξωγενών), που συνδέονται 

οπωσδήποτε με την αρχική λιθολογική σύσταση. Οι ενδογενείς διαδικασίες εξαλλοίωσης 

και αποσάθρωσης οδηγούν συχνά στην εμφάνιση χαλαρωμένου πετρώματος σε 

σημαντικά βάθη (πολλές φορές μη αναμενόμενα) και μπορούν να προκαλέσουν την 

εμφάνιση σοβαρών αστοχιών. Στην περιοχή μελέτης αποτελούν το σταθερό υπόβαθρο 

ε) Μεταμορφωμένα ανθρακικά πετρώματα 

Μικροκρυσταλλικά ή αδροκρυσταλλικά μάρμαρα, συχνά μεγάλου πάχους και με 

εκτεταμένη επιφανειακή ανάπτυξη στις μεταμορφωμένες μάζες. Εμφανίζονται σε 

στρώματα συμπαγή, μεσο-παχυπλακώδη, με χαρακτηριστική ομοιογένεια και υψηλή 

διαπερατότητα. 

Παρουσιάζουν κατά κανόνα υψηλές μηχανικές αντοχές και καλή συμπεριφορά στις 

θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Σε φυσικά και τεχνητά πρανή, εξασφαλίζονται συνθήκες 

ευστάθειας, ακόμη και με ισχυρές κλίσεις, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου η 

πυκνή τοπικά διάρρηξη και ο δυσμενής προσανατολισμός των ασυνεχειών, σε συνδυασμό 

με τις υποσκαφές, προκαλούν αποκολλήσεις και καταπτώσεις βραχωδών μαζών.  

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η παρουσία αποσαθρωμένων σχιστολιθικών ενστρώσεων, σε 

συνδυασμό με την δράση του νερού κατά μήκος αυτών και με την ομόρροπη κλίση των 

ασυνεχειών, είναι δυνατό να προκαλέσει ολισθήσεις και μετακινήσεις μαζών σε 

περιορισμένη έκταση.  
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 (α)   (β)   (γ)   (δ) 

   

Χάρτης 2-1Χάρτης ΙΓΜΕ κλ.: 1:50.000 Φ.Χ. ΚΕΑ  (Πηγή: ΙΓΜΕ) 
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2.6. Υδρολογεωλογικά στοιχεία 

 
Υδρογραφικό Δίκτυο 

Το υδρογραφικό δίκτυο της Κέας αναπτύσσεται πλευρικά της βασικής κορυφογραμμής 

που διασχίζει το νησί, κατά μήκος, από το νοτιότερο ως το βορειότερο άκρο του. Στο 

νησί σχηματίζονται περισσότερες από είκοσι λεκάνες απορροής, ως λεκανών 

θεωρουμένων αυτών που έχουν μεγαλύτερο από 2ας τάξεως κύριο κλάδο και εκβάλλουν 

σε τελικό 

αποδέκτη. Η μεγαλύτερη λεκάνη του νησιού είναι αυτή των Αγίων Αναργύρων έκτασης 

23,22 km2, η οποία αποτελεί το 17% της έκτασης του νησιού. Η αμέσως επόμενη σε 

έκταση (λεκάνη Μυλοπόταμου) έχει μόλις τη μισή έκταση της προηγούμενης και μία 

ακόμα (Μαντούς) προσεγγίζει τα 8,5 km2. Όλες οι άλλες λεκάνες απορροής έχουν 

εκτάσεις από 3 έως 4 km2 και λιγότερο. 

 

Υδρογεωλογία  

Σε ότι αφορά τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών δομών που απαντώνται 

στο νησί σημειώνεται η περατότητα των μαρμάρων και η μη περατότητα των γνευσίων 

και των σχιστολίθων. Οι διερρηγμένες ζώνες παρουσιάζουν κάπως μεγαλύτερη 

υδροπερατότητα ενώ ασθενείς τοπικές υδροφορίες παρουσιάζονται όπου σχηματίζονται 

επιφανειακές ζώνες αποσάρθρωσης.  

 
2.7. Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού 

 
Η περιοχή ανήκει στην πρώτη (1η) ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας για την οποία η 

σεισμική επιτάχυνση του εδάφους είναι : Α =0,16g, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη που 

δίνεται στον Ε.Α.Κ. που παρατίθεται ακολούθως: 
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Χάρτης 2-2 Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδο Χάρτης (Πηγή: 

ΕΑΚ)  

 



 «Τουριστικό Καταφύγιο   Φάκελος Xωροθέτησης 

Σκαφών στο Βουρκάρι Κέας»       

Τεχνική Έκθεση 
 

                                                                                                              26 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 

3.1 Σκοπιμότητα Έργου – Κριτήρια Σχεδιασμού Λιμενικών έργων 

 

Το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στην δημιουργία θέσεων ελλιμενισμού και την 

διαμόρφωση μιας τουριστικής εγκατάστασης παροχών υψηλού επιπέδου, με γνώμονα την 

εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού για τα σκάφη της περιοχής και τα 

διερχόμενα τουριστικά σκάφη. Η διαμόρφωση του καταφύγιου εκτιμάται ότι θα συμβάλει 

ουσιαστικά όχι μόνο στην διατήρηση αλλά και στην ανάπτυξη του πλωτού τουρισμού με 

τη δημιουργία μιας σύγχρονης τουριστικής εγκατάστασης. 

Όπως αναλύθηκε και στο κεφαλαίο 2.4 λόγω των επικρατούντος κυματικού κλίματος 

εντός του όρμου οι συνθήκες ελλιμενισμού, ιδιαίτερα για σκάφη αναψυχής  που 

εμπίπτουν σε αυστηρότερους περιορισμούς κυματικών συνθηκών λόγω του μικρότερου 

μεγέθους τους, δεν είναι ικανοποιητικές και απαιτείται η κατασκευή έργου προστασίας, 

ήτοι προσήνεμος μώλος προστασίας στην είσοδο του όρμου.  

Για την εξασφάλιση  των θέσεων εξυπηρέτησης σκαφών,  προβλέπεται κρηπίδωση του 

υφιστάμενου παραλιακού μετώπου, τοποθέτηση πλωτών προβλητών και δημιουργία 

περιορισμένων νέων χερσαίων χώρων για την χωροθέτηση των υποστηρικτικών 

κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 

Συνολικό 
μήκος (m) 

Ιστιοπλοϊκά Σκάφη Μηχανοκίνητα σκάφη 

Ιστιοπλοϊκά σκάφη 

τύπου catamaran 

Κατηγορία  
Βάθος 
(m) 

Πλάτος 
(m) Κατηγορία  

Βάθος 
(m) 

Πλάτος 
(m) Κατηγορία  

Βάθος 
(m) 

Πλάτος 
(m) 

L<8 IS 1,5 2,8 IM 1 3,3 IT 0,6 4,8 

8< L <10 IIS 1,6 3,1 IIM 1,1 3,6 IIT 0,8 5 

10< L <12 IIIS 1,8 3,4 IIIM 1,2 4 IIIT 1 5,5 

12< L <15 IVS 2 3,9 IVM 1,4 4,7 IVT 1,2 7 

15< L <18 VS 2,5 4,5 V 1,6 5 VT - - 

18< L <25 VIS 3 5,5 VIM 2 5,5 VIT - - 

L < 25 VIIS 4,5 7 VIIM 2,5 7 VIIT - - 

Πίνακας 3-1  Διαστάσεις θέσεων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής (Πηγή : P.I.A.N.C.) 

 
Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης στηρίχθηκε στα διαθέσιμα μήκη κρηπίδας και στις 

διαστάσεις των υπό εξυπηρέτηση σκαφών, όπως αυτές προτείνονται από το εγχειρίδιο 

λιμενικών έργων του Διεθνούς Οίκου P.I.A.N.C. (Permanent International Association of 

Navigational Congresses), Final Report of “International Commission For Sport and 
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Pleasure Navigation”. Οι διαστάσεις των σκαφών σύμφωνα με το ανωτέρω εγχειρίδιο 

δίνονται στον παραπάνω πίνακα (βλ. Πίνακας 3-1). 

 

3.2 Ωφέλιμα βάθη κρηπιδωμάτων – Εκβάθυνση διαμορφωθείσας 

λιμενολεκάνης  

 

Ο υπολογισμός του ωφέλιμου βάθους στηρίχθηκε στο βύθισμα του μέγιστου σκάφους 

(σκάφος σχεδιασμού), τις παλιρροιακές μεταβολές και συγκεκριμένα την διαφορά μεταξύ 

Μ.Σ.Θ. και Κατωτάτης Ρηχίας (Κ.Ρ.).  

 

Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται ως εξής :  

 

Dopera   = maxDr + Διαφορά ΚΡΘ - ΜΣΘ 

 

Το απαιτούμενο βύθισμα της θέσης λαμβάνεται με βάση το σχετικό πίνακα σκαφών της 

PIANC (βλ. Πίνακας 3-1) και τα στοιχεία της παλίρροιας δίνονται σε προηγούμενη 

παράγραφο (βλ. Παρ. 2.3 ). 

Στα κρηπιδώματα του καταφυγίου και στα πλωτά στοιχεία προβλέπεται ο ελλιμενισμός 

σκαφών έως και 20μ. μήκους Για τα εν λόγω σκάφη απαιτείται ωφέλιμο βύθισμα θέσης 

έως 2,5μ. –3,0μ.   

Δεδομένου ότι το ανωτέρω βάθος είναι το λειτουργικό / ωφέλιμο η έδραση του 

κρηπιδοτοίχου γίνεται σε χαμηλότερη στάθμη ώστε να συμπεριλαμβάνει και το πάχος 

συστήματος προστασίας ποδός. Η χρήση συστημάτων προστασίας ποδός σε όλα τα 

σύγχρονα λιμενικά έργα θεωρείται απαραίτητη, καθώς τα σκάφη λόγω των υψηλών 

ισχύων των μηχανών τους και την αντίστοιχη δράση των προπελών τους κατά την 

προσέγγιση και την αναχώρηση τους μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα 

υποσκαφών. Επιπλέον η χρήση του εν λόγω συστήματος συνιστάται καθώς το 

συγκεκριμένο έργο είναι εκτεθειμένο σε κυματισμούς οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν 

πρόσθετα προβλήματα στον πόδα του έργου.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτουν τα παρακάτω μεγέθη :  

Ωφέλιμο Βάθος κρηπιδοτοίχου   : -3,50μ.  

Στάθμη έδρασης κρηπιδοτοίχου   : -3,70μ.  

(σύστημα προστασίας ποδός 0,20 μ.) 

Στάθμη αναφοράς     : Μ.Σ.Θ.  
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3.3. Παράμετροι σχεδιασμού 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των σκαφών σχεδιασμού όπως αυτά προκύπτουν από 

τις ανάγκες τουριστικής εξυπηρέτησης της Κέας τα κριτήρια σχεδιασμού των 

προτεινόμενων διατάξεων διαμορφώνονται ως εξής: 

 

α) Δημιουργία οργανωμένης εγκατάστασης με ασφαλείς συνθήκες ελλιμενισμού των 

σκαφών της περιοχής. Η κατασκευή του καταφύγιου εκτιμάται ότι θα συμβάλει 

ουσιαστικά όχι μόνο στην διατήρηση αλλά και στην ανάπτυξη του τουρισμού με 

τη δημιουργία μιας σύγχρονης εγκατάστασης.  

 

β) Παροχή επαρκούς επιφάνειας ελιγμών και συνθηκών ασφαλούς πλοήγησης. Τόσο 

κατά την προσέγγιση – αναχώρηση των σκαφών στην εγκατάσταση, όσο και κατά 

τη διαδικασία πρόσδεσής, είναι απαραίτητη η παροχή επαρκούς επιφάνειας 

πλεύσης και ελιγμών των πλοίων.  

 

γ) Βέλτιστη εκμετάλλευση του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου. Με το προτεινόμενο 

σχεδιασμό επιδιώκεται η κατά το δυνατό καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου 

θαλάσσιου και χερσαίου χώρου για την δημιουργία του καταφυγίου, κυρίως από 

πλευράς βέλτιστης χωρητικότητας. Για τον λόγο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία 

“νεκρών” χώρων και επιδιώκεται η επίτευξη της καλύτερης σχέσης μήκους 

κρηπιδωμάτων, έκτασης χερσαίων χώρων και εξυπηρετούμενων σκαφών. 

 

δ) Περιβαλλοντικά και Αισθητικά Κριτήρια Σχεδιασμού. Κατά τον σχεδιασμό της εν 

λόγω εγκατάστασης επιδιώχθηκε να απαλειφθούν, ή όπου αυτό δεν ήταν 

δυνατόν, να μειωθούν στο ελάχιστο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου 

τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής του όσο και κατά την διάρκεια 

λειτουργίας του. Οι κυριότεροι παράγοντες που ελήφθησαν υπ’ όψιν ήταν η 

εναρμόνιση του έργου με το φυσικό περιβάλλον και τη μορφολογία της ακτής, η 

ελαχιστοποίηση των θορύβων κατά την λειτουργία του,  η ελαχιστοποίηση των 

όποιων πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος, και η προστασία των στοιχείων της 

χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. 
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3.3 Κατανομή εξυπηρετούμενων σκαφών  

 

Λόγω του μεγέθους και της θέσης της υπό μελέτης εγκατάστασης με οδηγό τον 

παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3-1  Διαστάσεις θέσεων εξυπηρέτησης σκαφών 

αναψυχής (Πηγή : P.I.A.N.C.)) και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές κατανομές από 

τουριστικούς λιμένες στο Σαρωνικό κόλπο επιλέχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες – 

κατανομή σκαφών σχεδιασμού: 

 

Κατηγορία I II III IV V VI VII Σύνολο 

Μήκος (m) L< 8 8<L<10 10<L<12 12<L<15 15<L<18 18<L<20 L>20 

  

Αριθμός 11 45 72 34 18 14 6 200 
% 5,50% 22,50% 36,00% 17,00% 9,00% 7,00% 3,00% 100,00% 

*Δυνατότητα εξυπηρέτησης μηχανοκίνητων σκαφών (mega yacht) έως 40μ. με πλαγιοδέτηση ή 
πρυμνοδέτηση στο εξωτερικό τμήμα του προσήνεμο μώλο   

Πίνακας 3-2:  Διαστάσεις και αριθμός – κατανομή εξυπηρετούμενων σκαφών  

 



 «Τουριστικό Καταφύγιο   Φάκελος Xωροθέτησης 

Σκαφών στο Βουρκάρι Κέας»       

Τεχνική Έκθεση 
 

                                                                                                              30 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τρεις (3) εναλλακτικές 

λύσεις. Οι τρεις εναλλακτικές διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο των έργων του 

καταφυγίου, ενώ δίνεται μονοσήμαντη λύση όσον αφορά τη θέση των νέων χερσαίων 

χώρων (βλ. παρ. 5.3.1) λόγω της μορφολογίας του όρμου. 

 

4.1. Εναλλακτική Α 

 

Στην εναλλακτική διάταξη Α (βλ. Εικόνα 4-1), προτείνεται η κατασκευή κρηπιδωμάτων 

στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του καταφυγίου με χρήση έγχυτων 

φρεατοπασσάλων και η κατασκευή έργου προστασίας, προσήνεμου μώλου, από 

φυσικούς ογκολίθους.  Πιο αναλυτικά:  

1. Προτείνεται, κατά μήκος του παραλιακού δρόμου η κατασκευή μίας ή δύο 

σειρών έγχυτων φρεατοπασσάλων, ανάλογα με το απαιτούμενο πλάτος του 

κρηπιδώματος. Οι πάσσαλοι θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω κεφαλοδέσμου 

– ανωδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής. Όπισθεν των 

πασσάλων εντός της υφιστάμενης ανωδομής προβλέπεται η κατασκευή 

οπλισμένης δοκού αγκύρωσης του συστήματος, η οποία θα συνδέεται με τον 

κεφαλόδεσμο με εγκάρσιους δοκούς – τένοντες, που θα προβλέπονται ανά 

διαστήματα. Η πρόσβαση στο μέτωπο θα γίνεται μέσω κατάλληλα 

διαμορφωμένων προκατασκευασμένων προπλακών που θα τοποθετούνται επί 

των εγκάρσιων δοκών ή στα ενδιάμεσα ανοίγματα για τη διαμόρφωση 

χερσαίου χώρου.  

2. Κατασκευή προβλητών επί πασσάλων στο βόρειο τμήμα του έργου για την 

αύξηση της χωρητικότητας του καταφυγίου. 

3. Ο νέος προσήνεμος μώλος του καταφυγίου προτείνεται από λιθόρριπτη 

διατομή, ήτοι με κατάλληλα διαμορφωμένο πυρήνα εκ λιθορριπών εσωτερικά, 

στρώση φίλτρου και εξωτερικά στρώση θωράκισης από φυσικούς ογκολίθου 

διαβάθμισης που θα καθοριστούν από το κυματικό κλίμα της περιοχής. Όλα τα 

υλικά θα είναι κατάλληλης διαβάθμισης και λατομικής προέλευσης σύμφωνα 

με τις διεθνείς συστάσεις για το σχεδιασμό λιμενικών έργων. 
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Εικόνα 4-1: Απόσπασμα οριζοντιογραφίας με τα προτεινόμενα έργα, σύμφωνα με την 

Εναλλακτική διάταξη Α. 

 

4.2. Εναλλακτική Β 

 

Στην εναλλακτική διάταξη Β (βλ Εικόνα 4-2), προτείνεται η κατασκευή κρηπιδωμάτων 

στο νοτιοδυτικό τμήμα με χρήση έγχυτων φρεατοπασάλων, κατασκευή νέων παραλιακών 

κρηπιδωμάτων με επάλληλους τεχνητούς ογκολίθους στο νότιο τμήμα και διαμόρφωση 

του έργου προστασίας (προσήνεμος μώλος) με μεικτή διατομή.  Πιο αναλυτικά:  

1. Κατασκευή κατά μήκος του παραλιακού δρόμου στο νοτιοανατολικό τμήμα  

συστήματος έγχυτων φρεατοπασσάλων, όπως αυτό περιγράφεται στην 

εναλλακτική διάταξη Α (1). 

2. Τα κρηπιδώματα στο νότιο τμήμα του έργου διαμορφώνονται από επάλληλες 

στήλες δύο Τ.Ο, όπισθεν των οποίων διαμορφώνεται χερσαίος χώρων από 

επιχώσεις . 

3. Κατασκευή προβλητών επί πασσάλων στο βόρειο τμήμα του έργου για την 

αύξηση της χωρητικότητας του καταφυγίου. 

4. Ο νέος προσήνεμος μώλος του καταφυγίου προτείνεται με μεικτή διατομή, 

ήτοι με τεχνητούς ογκόλιθους εκ σκυροδέματος που εδράζονται επί πρίσματος 

Λιθόρριπτο έργο 
 
Κρηπιδώματα επί πασσάλων 
 
Χερσαίοι χώροι 
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λιθορριπών έδρασης. Το έργω θα δίνει τη δυνατότητα αμφίπλευρης 

πρόσδεσης στους χρήστες τις εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 4-2: Απόσπασμα οριζοντιογραφίας με τα προτεινόμενα έργα, σύμφωνα με την 

Εναλλακτική διάταξη Β. 

 

4.3. Εναλλακτική Γ 

 

Στην εναλλακτική διάταξη Γ (βλ. Εικόνα 4-3 προτείνεται η κατασκευή μετώπου 

παραβολής με χρήση πλωτών προβλητών στο νοτιοδυτικό τμήμα, κατασκευή νέων 

παραλιακών κρηπιδωμάτων με επάλληλους τεχνητούς ογκολίθους στο νότιο τμήμα και 

διαμόρφωση του έργου προστασίας (προσήνεμος μώλος) με μεικτή διατομή. Πιο 

αναλυτικά:  

1. Τοποθέτηση πλωτών στοιχείων από σκυρόδεμα κατά μήκος του παραλιακού 

δρόμου στο νοτιοδυτικό τμήμα του καταφυγίου σε κατάλληλη απόσταση 

ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά ωφέλημα βάθη. 

2. Τα κρηπιδώματα στο νότιο τμήμα του έργου διαμορφώνονται από επάλληλες 

στήλες δύο Τ.Ο, όπισθεν των οποίων διαμορφώνεται χερσαίος χώρων από 

επιχώσεις. 

3. Τοποθέτηση πλωτών στοιχείων στο βόρειο τμήμα του έργου για την αύξηση 

της χωρητικότητας του καταφυγίου. 

 

Χερσαίοι χώροι 

Κρηπιδώματα επί πασσάλων 

Κρηπιδώματα (Τ.Ο.) 
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4. Ο νέος προσήνεμος μώλος του καταφυγίου προτείνεται με μεικτή διατομή, 

ήτοι με τεχνητούς ογκόλιθους εκ σκυροδέματος που εδράζονται επί πρίσματος 

λΙθορριπών έδρασης. Το έργω θα δίνει τη δυνατότητα αμφίπλευρης 

πρόσδεσης στους χρήστες της εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 4-3: Απόσπασμα οριζοντιογραφίας με τα προτεινόμενα έργα, σύμφωνα με την 

Εναλλακτική διάταξη Γ (Προτεινόμενη). 

 

4.4. Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων - Συμπεράσματα 

 

Εντοπίζονται τα παρακάτω σημεία: 

 

1. Από άποψης λειτουργικότητας, οι τρεις εναλλακτικές είναι ισοδύναμες, με 

εξαίρεση την εναλλακτική Α, στην οποία δεν διατίθενται θέσεις πρόσδεσης στον 

προσήνεμο μώλο.  

2. Σε ότι αφορά την τεχνολογία και τύπο κατασκευής των νέων κρηπιδωμάτων τα 

έργα διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μόνιμα έργα βαρύτητας και 

ελαφρού τύπου κατασκευές. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα κρηπιδώματα 

από πασσάλους ή ογκολίθους σκυροδέματος και στη δεύτερη τα πλωτά στοιχεία. 

Χερσαίοι χώροι 

Πλωτά στοιχεία 

Κρηπιδώματα (Τ.Ο.) 
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Οι παραπάνω Α και Β λύσεις αποτελούν συνδυασμό έργων βαρύτητας, ενώ η Γ 

έργων βαρύτητας και ελαφρού τύπου κατασκευής.  

3. Κατά τον σχεδιασμό της εν λόγω εγκατάστασης επιδιώχθηκε να απαλειφθούν, ή 

όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν να μειωθούν στο ελάχιστο, οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του έργου τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής του όσο και κατά 

την διάρκεια λειτουργίας του. Οι κυριότεροι παράγοντες που ελήφθησαν υπ’ όψιν 

ήταν η εναρμόνιση του έργου με το φυσικό περιβάλλον, η ελαχιστοποίηση των 

θορύβων κατά την λειτουργία του,  η τακτοποίηση και η αισθητική αναβάθμιση 

της αναξιοποίητης και σχετικά υποβαθμισμένης παράκτιας ζώνης, η 

ελαχιστοποίηση  των όποιων πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος, η προφύλαξη 

των στοιχείων της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. 

Οι εναλλακτικές διατάξεις που εξετάστηκαν είναι ισοδύναμες από απόψεως ταυτόχρονης 

εξυπηρέτησης σκαφών (πλην της εναλλακτικής Α που δεν προβλέπεται πρόσδεση στον 

προσήνεμο μώλο), καλύπτοντας τις ανάγκες της παρούσας και  μελλοντικής κίνησης της 

εγκατάστασης.  

 

Προκρίνεται η κατασκευή της εναλλακτικής διάταξης Γ, καθώς κρίνεται πιο 

συμφέρουσα τεχνικοοικονομικά, αισθητικά – περιβαλλοντικά. Στη συνέχεια 

παρατίθεται αναλυτική αιτιολόγηση: 

 

1. Η λύση των προβλητών επί πασσάλων στο βόρειο τμήμα του καταφυγίου - 

Εναλλακτική 1 και 2-  απορρίπτεται καθώς: α) το κόστος για την κατασκευή 

προβλητών είναι πολύ μεγαλύτερο από την εγκατάσταση πλωτών στοιχείων 

καθώς θα απαιτούνταν η έμπηξη πασσάλων σε μεγάλα βάθη, προμήθεια ειδικού 

εξοπλισμού έμπηξης, ειδικά τεχνικά έργα κλπ , β) τα έργα έχουν χαρακτήρα 

μόνιμης παρέμβασης. Όμοιοι είναι και οι λόγοι που απορρίπτεται και η επιλογή 

κατασκευών επί πασσάλων στο νότιο τμήμα του καταφυγίου (Εναλλακτική 1 και 

2). 

2. Για το νότιο τμήμα του έργου -παραλιακά κρηπιδώματα και διαμόρφωση 

χερσαίων χώρων- επιλέγεται η λύση με κρηπιδώματα βαρύτητας διαμορφωμένα 

εκ τεχνητών ογκολίθων σκυροδέματος καθώς : α) η κατασκευή του απαιτεί 

συμβατικά μέσα και επομένως είναι οικονομικότερη από τη λύση με πασσάλους, 
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β) όπισθεν των κρηπιδωμάτων δημιουργούνται απαραίτητοι ωφέλιμοι χερσαίοι 

χώροι,  

3. Ο προσήνεμος μώλος του καταφυγίου προτείνεται να κατασκευαστεί με μεικτή 

διατομή για τους εξής λόγους: α) μειώνεται σημαντικά ο όγκος της κατασκευής 

και ο απαιτούμενος όγκος υλικών λατομικής προέλευσης, β) δίνεται η δυνατότητα 

πρόσδεσης  και μάλιστα αμφίπλευρης, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του 

καταφυγίου κυρίως τους θερινούς μήνες που το επιτρέπουν οι κυματικές 

συνθήκες. 

4. Επιλέγεται η χρήση πλωτών προβλητών, στις περιοχές που είναι δυνατή η 

εγκατάστασή τους, για τους εξής λόγους: α) δεν απαιτούνται μεγάλου εύρους 

εκσκαφές (μόνο σημειακού τύπου, για βύθιση των ογκολίθων αγκύρωσης των 

κατασκευών εντός του πυθμένα), β) τα πλωτά στοιχεία μπορούν να 

παραγγελθούν, κατασκευασθούν, μεταφερθούν επί τόπου και τοποθετηθούν 

άμεσα, απαιτώντας σύντομο χρόνο και απλό πλωτό εξοπλισμό, γ) έχουν 

χαμηλότερο κόστος από τις λοιπές λύσεις, δ) είναι μια ευέλικτη λύση καθώς 

μπορούν να   επανεγκατασταθούν με άλλη διάταξη (ανάλογα με τη κατανομή του 

μεγέθους των σκαφών που θα καλείται να εξυπηρετήσει η εγκατάσταση στο 

μέλλον) με σχετική ευκολία, ε) είναι η λιγότερο οχλούσα περιβαλλοντικά 

παρέμβαση και δε διαταράσσει τις υφιστάμενες συνθήκες στερεομεταφοράς εντός 

του όρμου.  
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5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1. Στόχοι 

 

Στόχος του σχεδιασμού, είναι η δημιουργία ενός καταφυγίου σκαφών, το οποίο θα 

προσαρμοστεί στο φυσικό όρμο του Βουρκαρίου. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προτείνονται δύο (2) βασικές διακριτές παρεμβάσεις 

που ανήκουν σε ένα συνολικό ολοκληρωμένο σχεδιασμό. 

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι : 

α. Επέκταση του χερσαίου χώρου 

β. Ένταξη πλωτών προβλητών και νέων κρηπιδωμάτων 

 

5.2. Στοιχεία λειτουργικής περιγραφής 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και όσα παρουσιάζονται στα σχεδιαγράμματα της 

αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης, εξασφαλίζονται: 

 Η φυσιογνωμία του όρμου, μέσα από μια ποιοτική παρέμβαση. 

 Η δημιουργία ποιοτικής ανάπτυξης του Βουρκαρίου και κατ΄επέκταση της Κέας. 

 Η κυκλοφοριακή άνεση πεζών και οχημάτων μέσα από τη διαπλάτυνση του 

κρηπιδώματος, στον κύριο δρόμο που διέρχεται μπροστά από τον οικισμό και σε 

επαφή με το κρηπίδωμα. 

 Η ίδια η παρέμβαση της διαπλάτυνσης του κρηπιδώματος, αυξάνει την απόσταση 

των ελλιμενισμένων σκαφών από την κυκλοφορία, προσδίδοντας στη διαμονή των 

σκαφών,  ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και ποιοτικές υπηρεσίες των 

παρεχόμενων υπηρεσιών αναψυχής και εμπορίου. 

Αναλυτικά τα στοιχεία των προτεινόμενων λιμενικών έργων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 

6. 

 

5.3. Επέκταση Χερσαίου Χώρου 

 

Για την εξασφάλιση κατάλληλης λειτουργίας και εξυπηρέτησης των σκαφών, καθώς 

επίσης και της λειτουργίας του δομημένου μετώπου του οικισμού, απαιτείται η αύξηση 

του χερσαίου χώρου. Η αύξηση αυτή επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. 
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Εικόνα 5-1: Ανάπτυξη καταφυγίου 

 

5.3.1. Δημιουργία νέου χερσαίου χώρου 

 

Προτείνεται η δημιουργία νέου χερσαίου χώρου (τμήμα 1), με διαμόρφωση επιχώσεων 

θαλάσσιου τμήματος, στο Νοτιοανατολικό τμήμα του όρμου, το οποίο βρίσκεται στο 

ανατολικό όριο του “πυκνού”, δομημένου ιστού. Το τμήμα αυτό, στη μεγαλύτερη του 

έκταση, είναι αβαθές, και περιλαμβάνει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα το 

καθιστούσαν “παραλία λουομένων”. (σύσταση βυθού κλπ) 

Η χωροθέτηση της βασικής επέκτασης του χερσαίου χώρου στη συγκεκριμένη θέση, 

αναβαθμίζει τη συγκεκριμένη περιοχή που σήμερα είναι σχετικά εγκαταλελειμμένη. Το 

Νότιο και Ανατολικό όριο του τμήματος της περιοχής αυτής, οριοθετείται από τον 

ασφαλτωμένο δρόμο και επεκτείνεται εντός της θαλάσσιας ζώνης, έτσι ώστε το Δυτικό 

όριο του νέου αυτού χερσαίου χώρου να συμπίπτει με τη καμπύλη γραμμή του 

υφιστάμενου βάθους θαλάσσης 2,00m. Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται ο χαρακτήρας 

του όρμου καθώς και η υπάρχουσα φυσιογνωμία του ανατολικού παραλιακού μετώπου.  

Προτείνεται επίσης, επέκταση του χερσαίου χώρους και στο αβαθές τμήμα του Νοτίου 

μετώπου του όρμου (τμήμα 2). 
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Η επέκταση αυτή, γίνεται επίσης μέσω επιχώσεων και διαμόρφωση μετώπου παραβολής 

σκαφών. Δημιουργείται επίσης, πλάτωμα 14,00m (τμήμα Β) που ενοποιείται με την 

πλατεία  (τμήμα 1). 

Η επιλογή της περιοχής των συνολικών επεκτάσεων του χερσαίου χώρου, καθώς και η 

γεωμετρία της, εξασφαλίζουν εκτός των άλλων έναν χώρο “πλατεία” (τμήμα 1) καθώς και 

ένα πλάτωμα (τμήμα 2) που απουσιάζουν από τον οικισμό. Ο ενιαίος αυτός χώρος αυτός 

κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες διαχείρισης, θα δράσει συμπληρωματικά με την 

υπάρχουσα υποδομή υπηρεσιών και εμπορίου του οικισμού, αλλά και θα ενισχύσει 

ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των σημερινών δραστηριοτήτων. 

 

5.3.2. Τοπικές επιμέρους επεμβάσεις 

 

Προτείνονται τοπικές επεμβάσεις επέκτασης καθ’ όλο το μήκος του υπάρχοντος 

παραλιακού δρόμου και του υφιστάμενου αβαθούς κρηπιδώματος. Οι επεκτάσεις αυτές, 

μαζί με τις αναμορφώσεις του υπάρχοντος κρηπιδώματος, εντάσσονται σε ένα ενιαίο 

σχεδιασμό. 

Μέσω των επιμέρους αυτών επεκτάσεων, επιτυγχάνεται η εξασφάλιση του κατάλληλου 

βάθους του θαλάσσιου πυθμένα, για την ασφαλέστερη προσέγγιση και πρόσδεση των 

σκαφών, αλλά συγχρόνως αυξάνεται η απόσταση των σκαφών από το δομημένο μέτωπο 

του οικισμού και του δρόμου κυκλοφορίας, τροχοφόρων και μη. 

Εξασφαλίζονται με τον τρόπο αυτό, ποιοτικές συνθήκες ελλιμενισμού των σκαφών, 

καθώς επίσης και καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των εμπορικών δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών. 

 

5.4. Ένταξη πλωτών προβλητών  

 

Πέραν του χερσαίου χώρου, εγκαθίστανται πλωτές προβλήτες. Οι προβλήτες αυτές, 

έχουν πλάτος περί τα 4,00m και το κατάστρωμά τους προβλέπεται με επικάλυψη από 

κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στο θαλάσσιο περιβάλλων. 

Η εγκατάσταση πλωτών προβλητών που χωροθετούνται σε απόσταση 100,00 m από την 

Ανατολική παραλία, δεν επηρεάζει, μορφολογικά και αισθητικά, τη συγκεκριμένη παραλία. 

Η παραλία αυτή λόγω του μικρού βάθους και της αμμοιλυώδους σύστασης του πυθμένα 

της, δεν έχει τα στοιχεία εκείνα τα οποία την καθιστούν «δημοφιλή», αλλά είναι εύκολη 

στο πλαίσιο της υπό εξέταση τουριστικής εγκατάστασης η αισθητική αναβάθμισή της.  
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Σημειώνεται ότι στο Δυτικότερο τμήμα (τμήμα 3) των παραλιακών κρηπιδωμάτων, θα 

ληφθεί μέριμνα ώστε να μπορούν να ελλιμενιστούν μεγαλύτερα σκάφη. 

 

5.5. Λειτουργική περιγραφή 

 

5.5.1. Υποστηρικτικές Χρήσεις – Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 

Στο πλάτωμα (τμήμα 1), το οποίο αποτελεί και την βασική επέκταση του χερσαίου 

χώρου, χωροθετούνται δύο κτιριακοί όγκοι συνολικού εμβαδού 370,00m2 και συνολικού 

μέγιστου ύψους 6,50m. 

Οι κτιριακοί αυτοί όγκοι θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική και 

τους όρους δόμησης της περιοχής. 

Θα φιλοξενήσουν χρήσεις υγειονομικού χαρακτήρα (εστιατόριο-bar) κατάστημα 

ναυτιλιακών ειδών, αποθήκες, W.C. κλπ. 

Συμπληρωματικά στα κτίρια, θα τοποθετηθούν πέργκολες και ελαφρά στοιχεία σκίασης 

για την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών παραμονής στον εξωτερικό περιβάλλοντα 

χώρο των κτιρίων. 

Επί του χερσαίου αυτού χώρου και σε επαφή με τον ήδη υπάρχοντα ασφαλτοστρωμένο 

δρόμο, δημιουργείται χώρος στάθμευσης 53 αυτοκινήτων συμπεριλαμβανομένων και δύο 

θέσεων αναπήρων, για την εξυπηρέτηση όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του 

καταφυγίου. Προβλέπονται επίσης χώροι στάθμευσης ανεφοδιασμού των κτιρίων και των 

σκαφών, καθώς επίσης και χώρος στάθμευσης μικρών βαν για την τουριστική 

εξυπηρέτηση-περιήγηση των επιβαινόντων στα εξυπηρετούμενα σκάφη και 

νοσοκομειακού αυτοκινήτου για τις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. 

 

5.5.2. Ανεφοδιασμός καυσίμων και παραλαβή ελαιωδών καταλοίπων  

 

Στο Δυτικότερο άκρο και στη συνέχεια των μεγαλύτερων σκαφών, προβλέπεται θέση για 

τον ανεφοδιασμό των καυσίμων για όλα τα σκάφη Το καταφύγιο  θα διαθέτει ειδικά 

τροχήλατα συστήματα για την συλλογή των λυμάτων και των ελαιωδών καταλοίπων από 

τις θέσεις αγκυροβολίας των ελλιμενιζόμενων σκαφών. Οι δεξαμενές  των τροχήλατων 

συστημάτων θα εκκενώνονται  και τα  λύματα θα διατίθενται κατάλληλα όπως και τα 

λύματα του οικισμού. Τα ελαιώδη κατάλοιπα θα παραλαμβάνονται από κατάλληλα 

αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης/αναγέννησης ορυκτελαίων .   
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Τα τροχήλατα συστήματα θα  αποτελούνται από αντλία και σωλήνα αναρρόφησης, 

ακροφύσιο σε ειδική διάταξη χωνιού, σύστημα διαχωρισμού ελαιωδών και νερού και 

ενσωματωμένη δεξαμενή συλλογής των αποβλήτων.  

Τέλος, θα διατίενται δοχεία ελαίων για την συλλογή των παλαιών ορυκτελαίων τα οποία 

θα προέρχονται από τις μηχανές των μικρών σκαφών που δε διαθέτουν δεξαμενές 

καταλοίπων. 

5.5.3.  Ράμπα ανέλκυσης -καθέλκυσης σκαφών 

 

Στη Βόρεια πλευρά της “πλατείας”, χωροθετείται ράμπα ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών 

για κάλυψη των αναγκών συντήρησης των. 

Η επιλογή του σημείου έγινε έτσι ώστε να αποφευχθούν διασταυρώσεις κυκλοφορίας 

χρηστών του καταφυγίου με τις κυκλοφορίες οχημάτων ανέλκυσης - καθέλκυσης, για την 

αποφυγή ατυχημάτων, αλλά και για την εξασφάλιση της αισθητικής και της εύρυθμης 

λειτουργίας του καταφυγίου. 

 

5.5.4. Υλικά τελειωμάτων 

 

Οι τελικές επιφάνειες που προτείνονται στη συνολική παρέμβαση είναι πλάκες 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων σε συνδυασμό με αντιολισθητικό βιομηχανικό δάπεδο 

υψηλής αντοχής, με ιδιαίτερη αντιμετώπιση των σημείων εκείνων, στα οποία υπάρχει 

διέλευση τροχοφόρων. 

Τα ανωτέρω υλικά, σε συνδυασμό με τα υλικά πληρώσεως θα ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές αντιολίσθησης, αποφυγής συσσώρευσης θερμότητας καθώς και αποφυγή 

θαμβώσεων.  

Τα κτίρια εξωτερικά θα επενδυθούν με την τοπική πέτρα, τα δε κουφώματα θα είναι 

ξύλινα.  

 

5.5.5. Πράσινο 

 

Οι φυτεύσεις και το πράσινο γενικότερα, θα αντιμετωπιστούν λεπτομερειακά στο  

επόμενο στάδιο μελετών. 
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5.6. Χερσαία και θαλάσσια ζώνη καταφυγίου 

 

Στο υπό μελέτη καταφύγιο ορίστηκαν η χερσαία και θαλάσσια ζώνη του και 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (βλ και Σχ Λ02.2): 

 

Ζώνη Σημεία   
Εμβαδόν 

(m2) 

Χερσαία 
1, 2, 3 …… 21 ,22 ,23 

,1 
77.360,71 

Θαλάσσια 
3, 4, 5, …..20, 21. 22’, 

23’, 24’, …..34’ , 35’, 1 
9.996,50 

Πίνακας 5-1:  Χερσαία και θαλάσσια ζώνη καταφυγίου 
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6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

6.1. Προσήνεμος Μώλος 

 

Η κατασκευή προσήνεμου μώλου γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, εγκάρσια στην 

παραλιακή ζώνη. Το έργο θα έχει μήκος ανωδομής 80μ. Η ανωτέρω χάραξη του άξονα 

του νέου έργου, πραγματοποιήθηκε με δεδομένη την κυματική δράση που δημιουργείται 

από ανέμους του δυτικού- νοτιοδυτικού τομέα.  

Η κατασκευή του προσήνεμου μώλου, προτείνεται με μικτού τύπου διατομή, ήτοι με 

κατακόρυφα κρηπιδώματα βαρύτητας, από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων 

εδραζόμενο επί πρίσματος λιθορριπών. Το πλάτος του νέου τμήματος προβλέπεται στα 

8,0μ. περίπου (πλάτος ανωδομής). Στον πόδα του κρηπιδοτοίχου τοποθετούνται πλάκες 

προστασίας ποδός, οι οποίες εδράζονται πάνω στην ίδια εξισωτική στρώση. 

Το βάθος στον πόδα των νέων έργων θα είναι ίσο με 5,0μ. (από Μ.Σ.Θ.), προκειμένου να 

μειωθεί περαιτέρω το εύρος του πρίσματος θεμελίωσης του έργου.  

 

6.2. Παραλιακά Κρηπιδώματα  

 

Νοτιοδυτικό τμήμα (ανάπτυξης πλωτών στοιχείων) 

  

Λόγω απότομης αύξησης βαθών και των χαλαρών επιφανειακών εδαφικών σχηματισμών 

στο νότιο τμήμα της παραλιακής ζώνης και του μικρού ωφέλιμου βάθους έμπροσθεν των 

υφιστάμενων κρηπιδωμάτων, δεν είναι δυνατή η κατασκευή έργων βαρύτητας μεγάλου 

ωφέλιμου βάθους. Επομένως, προτείνεται η διαπλάτυνση της ανωδομής προς την πλευρά 

της θάλασσας, κατά το μέγιστο 2,0μ., με τη μορφή προβόλου και δημιουργία δοκού που 

θα οδεύει εντός της υφιστάμενης ανωδομής. Έμπροσθεν αυτού θα τοποθετηθούν πλωτά 

στοιχεία (αντίστοιχα με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 6.3) κατά μήκος του 

κρηπιδώματος, τα οποία θα αγκυρωθούν στη νέα ανωδομή-δοκό αγκύρωσης.  

 

Νότιο τμήμα  

Στο τμήμα του αβαθούς παραλιακού κρηπιδώματος (τμήμα 2), το οποίο εκτείνεται 

παράλληλα στον παραλιακό δρόμο, προτείνεται η κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 

90,0μ. περίπου, σε μικρή απόσταση από αυτό. Το υπόψη έργο βαρύτητας διαμορφώνεται 

από επάλληλες στήλες Τ.Ο, με ωφέλιμο βάθος –3,50μ. (από Μ.Σ.Θ.). Επί των στηλών 
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των Τ.Ο. διαμορφώνεται ανωδομή πλάτους από χυτό επί τόπου σκυρόδεμα με τη στέψη 

της να τοποθετείται στη στάθμη +1,10μ. (από Μ.Σ.Θ.). Η έδραση του κρηπιδοτοίχου 

προβλέπεται επί πρίσματος λιθορριπών. Στον πόδα του κρηπιδοτοίχου τοποθετούνται 

πλάκες προστασίας ποδός. Όπισθεν των στηλών του κρηπιδοτοίχου διαμορφώνεται 

ανακουφιστικό πρίσμα λιθορριπών κατάλληλης διαβάθμισης.  

 

6.3. Πλωτοί προβλήτες  

 

Εντός της διαμορφωθείσας λιμενολεκάνης τοποθετούνται πλωτοί προβλήτες συνολικού 

μήκους 420,0 μ. Ανά διαστήματα τοποθετούνται βάθρα για τη σύνδεση των μεγάλου 

μήκους πλωτών στοιχείων. 

Το απαιτούμενο συνολικό μήκος των πλωτών συστημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη 

σύνδεση ανεξάρτητων πλωτών στοιχείων ενδεικτικού μήκους εκάστου 10, 15 ή 20μ. Τα 

πλωτά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα (ή άλλο ισοδύναμο υλικό) που 

θα εξασφαλίζει την πλεύση μέσω της παρουσίας υλικού πλήρωσης ελαφρού τύπου (π.χ. 

διογκωμένη πολυστερίνη). Το δάπεδο οροφής του πλωτήρα στη κατά την μη 

συνδεδεμένη κατάσταση πλωτού θα έχει ελάχιστο ύψος 50 εκατοστών από την στάθμη 

της θάλασσας χωρίς κινητό φορτίο. Το δάπεδο κυκλοφορίας θα είναι είτε από τροπική 

ξυλεία ανθεκτική στο θαλάσσιο περιβάλλον είτε από άλλο μη τοξικό αντιολισθητικό υλικό 

με αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες και χαμηλή θερμοχωρητικότητα αλλά και ανθεκτικό 

στην κυκλοφορία τροχήλατων συστημάτων μεταφοράς προμηθειών, υλικών κλπ. Τα 

πλωτά στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσεις εγγυημένης αντοχής που θα 

έχουν δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης χωρίς δυσκολία. Τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες συνδέσεις θα πρέπει είναι ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα 

και ανθεκτικά στις επιδράσεις της θάλασσας και με δυνατότητα επιθεώρησης και 

αντικατάστασης.  

Η σύνδεση των πλωτών προβλητών και του παραλιακού μετώπου προβλέπεται  μέσω  

κεκλιμένων κινητών επίπεδων (ράμπες), οι οποίες θα είναι αρθρωτά συνδεδεμένες στη 

μία τους άκρη, με κύλιστρο στην άλλη και η αντοχή τους δεν θα είναι μικρότερη από 

αυτήν του πλωτού. Το πλάτος των προσβάσεων θα είναι περί το 1,5μ και όχι  μικρότερο 

του 1,1μ. με αντιολισθητική κάλυψη. Οι ράμπες πρέπει να έχουν χειρολισθήρες και στις 

δύο πλευρές σε ύψος 1,1μ. από την επιφάνεια τους. Ακόμα συνιστάται η τοποθέτηση 

προστατευτικών στις κάτω άκρες του διαδρόμου προς αποφυγή πτώσης αντικειμένων 

στη θάλασσα. 
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6.4. Εξοπλισμός Ανωδομής - Λοιπές Προβλέψεις  

 

Στις ανωδομές των κρηπιδοτοίχων και των πλωτών στοιχείων προβλέπεται η 

εγκατάσταση δεστρών και κρίκων πρόσδεσης ανά 10,0μ. Προβλέπονται επίσης και όλες οι 

απαιτούμενες προβλέψεις, ήτοι σωλήνες PE, για τη διέλευση των Η/Μ και λοιπών  

παροχών (ρεύμα, νερό, πυρόσβεση κλπ) προς τα σκάφη που θα εξυπηρετούνται στο 

καταφύγιο, καθώς και των καλωδίων ηλεκτροφωτισμού. 

Στα πλαίσια της παρούσας προβλέπεται, όπως προαναφέρθηκε, χωροθέτηση ράμπας για 

την ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών στο βόρειο τμήμα του χερσαίου χώρου.  

 

6.5. Εκσκαφές  

 
Οι εκσκαφές (πλην των εκσκαφών για τη θεμελίωση των έργων) περιορίζονται στα 

σημεία που τα συναντώμενα βάθη της είναι μικρότερα των 3,5μ. για τη διαμόρφωση 

διαύλου και χώρων ελιγμών, κυρίως στην περιοχή του μοιχού του όρμου. Οι 

βυθοκορήσεις αυτές είναι αναγκαίες ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες για τους 

ελιγμούς και την προσέγγιση όλων των εξυπηρετούμενων σκαφών στο νέο καταφύγιο.  
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Ο Προϋπολογισμός του συνολικού έργου βασίζεται στα ενιαία τιμολόγια εργασιών  

δημοπράτησης δημοσίων έργων Οδοποιίας, Λιμενικών, Υδραυλικών και Οικοδομικών 

βάση του Ν.3263/2004 και των μέχρι και σήμερα βελτιώσεων και συναφή έργα. Στο 

ποσό  περιλαμβάνονται γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου  18% και κονδύλιο 

απροβλέπτων 15%. 

Υλικά εργασίες Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή ανά 
μονάδα  

€  Σύνολο 

Α. Λιμενικά έργα 

Προσήνεμος μώλος - τμήμα εξυπηρέτησης αλιέων  

1 Κατασκευή μώλου  μ 80,00 10.200,00 816.000,00 € 

2 
Εξοπλισμός ανωδομής  - Η/Μ 
εγκαταστάσεις - Φανός ακρομωλίου 

κατ' 
αποκοπή 1,00 11.000,00 11.000,00 € 

3 

Τμήμα μεταξύ προσήνεμου μώλου και 

πλωτών στοιχείων - Κρηπίδωμα 
εξυπηρέτησης αλιέων μ 29,00 1.500,00 43.500,00 € 

    Σύνολο Α1 870.500,00 € 

       

Πλωτά στοιχεία παραλιακού μετώπου         

1 Πλωτά στοιχεία μ 190,00 2.000,00 380.000,00 € 

2 

Πρόβολος και δοκός αγκύρωσης 

πλωτού μ 190,00 500,00 95.000,00 € 

     475.000,00 € 

       

Πλωτά Λοιπά         

1 Πλωτοί Προβλήτες μ 420,00 2.000,00 840.000,00 € 

    Σύνολο Α2 840.000,00 € 

       

Κρηπίδωμα         

1 

Κρηπίδωμα και χερσαίοι χώροι όπισθεν 

αυτού μ3 90,00 3.200,00 288.000,00 € 

2 

Εξοπλισμός ανωδομής  - Η/Μ 

εγκαταστάσεις 

κατ' 

αποκοπή 1,00 10.000,00 10.000,00 € 

     298.000,00 € 

       

Χερσαίοι χώροι         

1 

Διαμόρφωση επιχώματος χερσαίων 

χώρων (κοκκώδη υλικά, εκσκαφές , 
εξυγιάνσεις κλπ) έως τη στάθμη 

+1,00μ. μ2 6.600,00 30,00 198.000,00 € 

2 

Ράμπα ανέλκυσης καθέλκυσης 

σκαφών 

κατ' 

αποκοπή 1,00 20.000,00 20.000,00 € 

3 

Επιστρώσεις και διαμορφώσεις 

επιφανειών χερσαίων χώρων - 

Βιομηχανικό Δάπεδο μ2 9.857,00 20,00 197.140,00 € 

     415.140,00 € 



 «Τουριστικό Καταφύγιο   Φάκελος Xωροθέτησης 

Σκαφών στο Βουρκάρι Κέας»       

Τεχνική Έκθεση 
 

                                                                                                              46 

Υλικά εργασίες Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή ανά 
μονάδα  

€  Σύνολο 

      

Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις -διαμορφώσεις 

1 Κτήριο κύριας χρήσης μ2 250,00 1.500,00 375.000,00 € 

2 Κτήριο βοηθητικών χρήσεων μ2 120,00 1.200,00 144.000,00 € 

     519.000,00 € 

       

  ΣΥΝΟΛΟ  3.417.640,00 € 

  Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 615.175,20 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι 4.032.815,20 € 

  ΑΠΡΟΒΛ 15%  604.922,28 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ 4.637.737,48 € 

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 104.349,09 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙΙ 4.742.086,57 € 

    

    

       

       

      

      

 

Αθήνα …. 2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1: 

Προώθηση κυματισμών  
Δ δ/νση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Τουριστικό Καταφύγιο   Φάκελος Xωροθέτησης 

Σκαφών στο Βουρκάρι Κέας»       

Τεχνική Έκθεση 
 

  

Υπολογισμός Μήκους Αναπτύγματος για SW άνεμο

Γωνία 

σχετική

Γωνία από 

Βορρά R(km) Θέση cos θ cos
2
 θ R cos

2
θ

-42 228 143 0,743145 0,552264 78,97379

-36 234 39,1 0,809017 0,654509 25,59128

-30 240 39,5 0,866025 0,75 29,625

-24 246 75,8 0,913545 0,834565 63,26005

-18 252 72,5 0,951057 0,904509 65,57687

-12 258 72,1 0,978148 0,956773 68,98331

-6 264 16,2 0,994522 0,989074 16,023

0 270 15,4 1 1 15,4

6 276 14,7 0,994522 0,989074 14,53938

12 282 15 0,978148 0,956773 14,35159

18 288 15,3 0,951057 0,904509 13,83898

24 294 14,5 0,913545 0,834565 12,1012

30 300 15,1 0,866025 0,75 11,325

36 306 17,3 0,809017 0,654509 11,323

42 312 29,2 0,743145 0,552264 16,12612

Αθροισμά: 13,51092 12,28339 457,0386

Fetch = 33,83 km

Εισαγωγή Ανεμολογικών Στοιχείων (10yrs περίοδος επαναφοράς)

Ενταση Ανέμου (Βf) : -

Tαχύτητα Ανέμου (m/sec) : 20,94 40,7 Knots

Στάθμη Μετρήσεων (m) : -

Υπολογισμός Χαρακτηριστικού Κυματισμού

Ανάπτυγμα Πελάγους F (Km): F = 33,83 Km

gHs/U
2
 = 0,283 tan h (0,0125(gF/U

2
)
0,42

) Hs = 2,53 m

gTs/2πU = 1,20 tan h (0,077(gF/U
2
)
0,25

) Ts = 6,17 sec

gtd/U = Kexp((A(ln(gF/U
2
))

2
-Bln(gF/U

2
)+C)

½
+Dln(gF/U

2
))  td = 2,63 hrs

Tp= 6,49

7,15 sec

Tm= 6,50 sec

Επομένως:

Ύψος κύματος στα βαθειά (Hs ή H10) Hs : 2,53 m

Μήκος κύματος στα βαθειά Lo : 65,82 m

TP=4.5*SQRT(HS)=
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Χαρακτηριστικά κυματισμού στα βαθειά

Hs = 2,53 m * Hmo = H1/3 at deep waters (CEM 2003)

Ts = 6,49 sec

Lo = 65,82 m

tx,u = 2,63 hrs * Full Spectrum Development Time

Co = 10,14 m/sec * Wave celerity

Cgo = 5,07 m/sec * Wave Group Celerity

Υπολογισμός τοπικών κυματικών χαρακτηριστικών

Wave Propagation Angle

α = 20
ο

* Angle of Wave Approach

tanθ = 0,01 * Mean Seabed Slope

Διάθλαση και ρήχωση κυματισμού

Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs Hmax

(m) (sec) (m) (m/sec) (
o
) (m) (m)

40 6,49 0,6006 66,60 5,10 0,9966 20,25 1,0008 2,53 2,52 4,53

35 6,49 0,5323 65,75 5,14 0,9930 19,98 0,9999 2,52 2,51 4,51

30 6,49 0,4579 65,52 5,22 0,9854 19,90 0,9997 2,52 2,49 4,48

25 6,49 0,3850 64,94 5,37 0,9714 19,72 0,9991 2,52 2,45 4,41

20 6,49 0,3148 63,53 5,62 0,9499 19,28 0,9978 2,52 2,39 4,31

19 6,49 0,3014 63,04 5,68 0,9450 19,12 0,9973 2,52 2,38 4,28

18 6,49 0,2880 62,50 5,74 0,9400 18,95 0,9968 2,52 2,37 4,26

15 6,49 0,2481 60,46 5,92 0,9252 18,31 0,9949 2,51 2,32 4,18

10 6,49 0,1841 54,32 6,08 0,9133 16,40 0,9897 2,50 2,28 4,11

8 6,49 0,1590 50,31 5,99 0,9200 15,16 0,9867 2,49 2,29 4,11

5 6,49 0,1186 42,16 5,47 0,9624 12,65 0,9814 2,48 2,28 3,73

4 6,49 0,1043 38,35 5,14 0,9932 11,50 0,9792 2,47 2,27 3,07

3,5 6,49 0,0973 35,99 4,94 1,0130 10,78 0,9780 2,47 2,14 2,75

2,00 6,49 0,0714 28,03 4,00 1,1254 8,38 0,9746 2,46 1,33 1,76

Notes:

* Wave heights appear at the input depths allowing for wave setup.

* Significant wave heights near the shoreline may deviate from the calculated ones. It is proposed that shoreward of 0.5 Ho' any project is constructed with the Hs at 0.5 Ho'  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2: 

Προώθηση κυματισμών  
ΝΔ δ/νση 
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Υπολογισμός Μήκους Αναπτύγματος για SW άνεμο

Γωνία 

σχετική

Γωνία από 

Βορρά R(km) Θέση cos θ cos
2
 θ R cos

2
θ

-42 183 1,9 0,743145 0,552264 1,049302

-36 189 3,2 0,809017 0,654509 2,094427

-30 195 5,7 0,866025 0,75 4,275

-24 201 96,6 0,913545 0,834565 80,61901

-18 207 205 0,951057 0,904509 185,4242

-12 213 188 0,978148 0,956773 179,8733

-6 219 105 0,994522 0,989074 103,8527

0 225 146,0 1 1 146

6 231 141 0,994522 0,989074 139,4594

12 237 37,6 0,978148 0,956773 35,97465

18 243 70,8 0,951057 0,904509 64,0392

24 249 69 0,913545 0,834565 57,58501

30 255 71 0,866025 0,75 53,25

36 261 76,8 0,809017 0,654509 50,26625

42 267 14,2 0,743145 0,552264 7,842152

Αθροισμά: 13,51092 12,28339 1111,605

Fetch = 82,27 km

Εισαγωγή Ανεμολογικών Στοιχείων (10yrs περίοδος επαναφοράς)

Ενταση Ανέμου (Βf) : -

Tαχύτητα Ανέμου (m/sec) : 26,67 51,8 Knots

Στάθμη Μετρήσεων (m) : -

Υπολογισμός Χαρακτηριστικού Κυματισμού

Ανάπτυγμα Πελάγους F (Km): F = 82,27 Km

gHs/U
2
 = 0,283 tan h (0,0125(gF/U

2
)
0,42

) Hs = 4,83 m

gTs/2πU = 1,20 tan h (0,077(gF/U
2
)
0,25

) Ts = 8,60 sec

gtd/U = Kexp((A(ln(gF/U
2
))

2
-Bln(gF/U

2
)+C)

½
+Dln(gF/U

2
))  td = 4,57 hrs

Tp= 9,05

9,89 sec

Tm= 8,99 sec

Επομένως:

Ύψος κύματος στα βαθειά (Hs ή H10) Hs : 4,83 m

Μήκος κύματος στα βαθειά Lo : 127,83 m

TP=4.5*SQRT(HS)=
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Χαρακτηριστικά κυματισμού στα βαθειά

Hs = 4,83 m * Hmo = H1/3 at deep waters (CEM 2003)

Ts = 9,05 sec

Lo = 127,83 m

tx,u = 4,57 hrs * Full Spectrum Development Time

Co = 14,13 m/sec * Wave celerity

Cgo = 7,06 m/sec * Wave Group Celerity

Υπολογισμός τοπικών κυματικών χαρακτηριστικών

Wave Propagation Angle

α = 10
ο

* Angle of Wave Approach

tanθ = 0,20 * Mean Seabed Slope

Διάθλαση και ρήχωση κυματισμού

Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs Hmax

(m) (sec) (m) (m/sec) (
o
) (m) (m)

40 9,05 0,3230 123,84 7,78 0,9528 9,68 0,9995 4,83 4,60 8,28

35 9,05 0,2880 121,53 7,99 0,9400 9,50 0,9993 4,83 4,54 8,17

30 9,05 0,2540 118,11 8,22 0,9272 9,23 0,9989 4,82 4,47 8,05

25 9,05 0,2209 113,17 8,40 0,9170 8,84 0,9983 4,82 4,42 7,96

20 9,05 0,1883 106,21 8,47 0,9130 8,30 0,9976 4,82 4,40 7,92

19 9,05 0,1816 104,63 8,46 0,9135 8,17 0,9975 4,82 4,40 7,92

18 9,05 0,1749 102,92 8,44 0,9146 8,04 0,9973 4,82 4,41 7,93

15 9,05 0,1556 96,40 8,31 0,9218 7,52 0,9967 4,81 4,44 7,99

10 9,05 0,1214 82,37 7,70 0,9576 6,42 0,9955 4,81 4,60 8,29

8 9,05 0,1063 75,26 7,23 0,9882 5,87 0,9950 4,81 4,75 8,55

5 9,05 0,0822 60,86 6,18 1,0693 4,74 0,9941 4,80 5,13 9,24

4 9,05 0,0726 55,10 5,65 1,1181 4,29 0,9938 4,80 5,37 9,66

3,5 9,05 0,0675 51,87 5,34 1,1499 4,04 0,9936 4,80 5,52 9,91

2,00 9,05 0,0496 40,29 4,14 1,3068 3,14 0,9931 4,80 5,21 7,89

Notes:

* Wave heights appear at the input depths allowing for wave setup.

* Significant wave heights near the shoreline may deviate from the calculated ones. It is proposed that shoreward of 0.5 Ho' any project is constructed with the Hs at 0.5 Ho'  



 «Τουριστικό Καταφύγιο   Φάκελος Xωροθέτησης 

Σκαφών στο Βουρκάρι Κέας»       

Τεχνική Έκθεση 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
 Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας  
 Εξομοίωση Χερσαίας Ζώνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    Αρ. Φύλλου 37
7 Φεβρουαρίου 2007 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3287/1994/20.2.1995 (Φ.Ε.Κ. 

456/Δ/30.6.1995) απόφασης του Περιφερειακού Δ/
ντή Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας 
εκτάσεως» εμβαδού 0,240 στρ., στη θέση «Σκάρ−
πεζα» Δήμου Κορωπίου Νομού Αττικής. .................... 1

Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση 
«Βουρκάρι», νήσου Κέας. .......................................................... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4981 (1)
 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3287/1994/20.2.1995 (Φ.Ε.Κ. 456/

Δ/30.6.1995) απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή 
Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσε−
ως» εμβαδού 0,240 στρ., στη θέση «Σκάρπεζα» Δή−
μου Κορωπίου Νομού Αττικής.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Toυ άρθρου 117 παρ 3 του Συντάγματος της Ελ−

λάδος.
β) Του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής 

αποκεντρώσεως» όπως αυτές τροποποιήθηκαν μετα−
γενέστερα.

γ) Του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας κλπ»

δ) Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και 
των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ειδι−
κότερα:

5α) Του άρθρου 41 παρ. 1
δβ) Του άρθρου 38 παρ. 1
ε) Του ν. 3208/2003
2.. Την υπ’ αριθμ. 1099/26.10.2004 διαταγή του Υπουρ−

γού Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την υπ’ αριθμ. 10662/22.11.2006 αναφορά − πρόταση 

του Δασαρχείου Πεντέλης καθώς και την συνοδεύουσα 
αυτή σχετική αλληλογραφία από την οποία προκύπτει 
ότι η έκταση που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση 
κήρυξης ως αναδασωτέας ύστερα από φωτοερμηνεία 
αεροφωτογραφιών διαδοχικών ετών (1939, 1945, 1962, 
1967, 1978, 1988 και 1998) δεν αποτελούσε και δεν απο−

τελεί δασική έκταση ούτε παλαιότερα ούτε και σήμερα, 
είναι τμήμα καλλιεργούμενης έκτασης και ως εκ τούτου 
εκ πλάνης εκδόθηκε η προαναφερόμενη απόφαση κή−
ρυξης της έκτασης αυτής ως αναδασωτέας και για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να ανακληθεί.

4. Τις γενικές διατάξεις του διοικητικού δικαίου περί 
ανάκλησης των πράξεων της διοίκησης που έχουν εκ−
δοθεί κατά πλάνη περί τα πραγματικά και νομικά δε−
δομένα, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 3287/94/20.2.1995 (ΦΕΚ 456/
Δ/30.6.1995) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Ανατ. 
Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» εμβα−
δού 0,240 στρ., στη θέση «Σκάρπεζα» Δήμου Κορωπίου 
Νομού Αττικής, για τους στο σκεπτικό της παρούσας 
(παρ. 3) αναφερόμενους λόγους και συγκεκριμένα δι−
ότι η έκταση αυτή ήταν ανέκαθεν και είναι μη δασική 
έκταση της παρ. 6α του άρθ. 3 του ν. 998/1979 και δεν 
διέπονταν ούτε διέπεται από τις σχετικές ισχύουσες 
διατάξεις των περί δασών νόμων και διαταγμάτων και 
ως εκ τούτο εκ πλάνης εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση 
κήρυξης της ως αναδασωτέας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. 171 (2)
Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Βουρ−

κάρι», νήσου Κέας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3,4,5 και 6 ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 

285/τ.Α/19.12.2001) « περί αιγιαλού και παραλίας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ/τος 439/1970 

«περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 «περί 

διοικητικής αποκέντρωσης», όπως αυτές τροποποιήθη−
καν και ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 5 ν. 2344/1995, 
του άρθρου 52 παρ. 6 ν. 2218/1994, του άρθρου 4 παρ. 7 
του ν. 2240/1994, δυνάμει των οποίων αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβασθεί στους 

293



294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

Νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Δ/ντή, σε συν−
δυασμό με αυτές του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2399/1996 
με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων 
των Περ/κών Δ/ντών, οι αρμοδιότητες πλέον του οποίου 
περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και 
ασκούνται από τον αναπληρωτή Περ/κό Δ/ντή.

5. Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 1 και της παρ. 6 του ιδίου άρθρου του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που συ−
γκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού ή της 
Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία οργανική μονάδα 
της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν αλλά αποτελούν 
από 1.9.1997, Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το υπ’ αριθμ. 28979/31.7.1997 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότη−
τες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε θέματα 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρονται 
από 1.9.1997 στον Υπουργό Οικονομικών.

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/Δ10Ε 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 
1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν 
αρμοδιότητες, που περιέρχονται κατά των ανωτέρω, 
στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας.

8. Τον ν. 3220/2004, «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινω−
νικής πολιτικής−αντικειμενοποίηση του φορολογικού 
ελέγχου κ. α διατάξεις (ΦΕΚ 15/Α/28.1.2004.

9. Τη με αριθμό 1030067/296/Α006/7.4.2004, εγκύκλιο, 
της Δ/νσης Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών.

10. Την από 12.10.2006 έκθεση της επιτροπής καθο−
ρισμού των ορίων αιγιαλού, παραλίας, στην περιοχή 
«Βουρκάρι», νήσου Κέας και το από Μάιο του 2005 
κτηματολογικό, υψομετρικό, τοπογραφικό διάγραμμα, 
εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο (ΗΑΤΤ) κλίμακας 
1:500, το οποίο συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό 
Μιχαήλ Βαρδουλάκη, σε μία πινακίδα, ελέγχθηκε για 
την ακρίβεια της αποτύπωσης στις 18.7.2005 από τον 
Θεόδωρο Κιουπίδη, τεχνολόγο τοπογράφο μηχανικό της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων και θεωρήθηκε την 
ίδια ημερομηνία, από τον Στέλιο Σεζένια, Προϊστάμενο 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων.

11. Τα με αριθμό 544.5/1164/05/17.10.2005 και 544.5/929/ 
06/22.9.2006 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την από 12.10.2006 έκθεση της κατά 
το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας επιτροπής για 
τον καθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη 
θέση «Βουρκάρι», νήσου Κέας καθώς επίσης και to από 
Μάιο του 2005 κτηματολογικό, υψομετρικό τοπογραφικό 
διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο (ΗΑΤΤ), 
κλίμακας 1:500, το οποίο συντάχθηκε από τον Πολιτικό 
Μηχανικό Μιχαήλ Βαρδουλάκη, σε μία πινακίδα, ελέγ−
χθηκε ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης στις 12−10−
2006, από το Θεόδωρο Κιουπίδη, τεχνολόγο τοπογράφο 
μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων και 
θεωρήθηκε την ίδια ημερομηνία από το Στέλιο Σεζένια, 
προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων.

Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα καθορίστηκε
α) Η οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πο−

λυγωνική γραμμή και στοιχεία 1, 2, 3, 24, 25, ΠΑ5=26, 
24.

β) Η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πο−
λυγωνική γραμμή και με στοιχεία 1΄, 2΄, 3΄,  , 16΄, 17΄, 18΄, 
Α, Β, Γ, Ξ, Ο, Π, 19΄, 20΄, 21΄, Ρ, Σ, 22΄, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Β1, 
Π, ΔΙ, ΕΙ, 23΄, 23΄α, 24΄.

γ) Αποφαινόμαστε ότι υφίσταται παλαιός αιγιαλός, 
ο οποίος καθορίζεται επί του ανωτέρω τοπογραφικού 
διαγράμματος με μπλε συνεχή πολυγωνική γραμμή και 
στοιχεία ΠΑ1=20, ΠΑ2, ΠΑ3, ΠΑ4, ΠΑ5=26.

Η ζώνη παραλίας ορίζεται γενικά στα 10 μ. με εξαίρεση 
τα τμήματα στα οποία καθορίστηκε γραμμή δόμησης 
από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
με τη με αριθμό 19453/05/31.3.2006 πράξη επί του τοπο−
γραφικού διαγράμματος. Στα τμήματα αυτά η γραμμή 
της παραλίας ταυτίζεται με τη γραμμή δόμησης.

Στη ζώνη του αιγιαλού υπάρχουν τεχνικές 
κατασκευές.

Δεν εξαιρούνται οι κατασκευές που βρίσκονται στη 
ζώνη παραλίας.

Η παρούσα απόφαση με την έκθεση της επιτροπής 
και το τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 8 Ιανουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

-
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
(Άρθρο 3 ν. 2971 ΦΕΚ 285Α/19.12.2001)

Για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού που γίνεται 
για πρώτη φορά στη θέση «ΒΟΥΡΚΑΡΙ» , νήσου Κέας. 
Στην Κέα, σήμερα 12.10.2006, οι υπογεγραμμένοι:

1. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ, Προϊστάμενος της Κτηματικής 
Υπηρεσίας του Νομού Κυκλάδων, ως πρόεδρος,

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΥΠΙΔΗΣ, Τεχνολόγος Τοπογράφος 
Μηχανικός της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Κυ−
κλάδων, ως μέλος,

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ, λιμενάρχης Κέας, ως μέλος, 
Γραμματέας της επιτροπής είναι η Ψιλλοπούλου Αγ−
γελική, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυ−
κλάδων.

Τα μέλη της Επιτροπής
4. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρ−

χιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κυκλάδων και
5. Ο Διευθυντής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της 

Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων αν και 
προσκλήθηκαν με τηλεφωνική πρόσκληση του προέ−
δρου, δεν παρευρέθησαν αποτελούντες την επιτροπή 
καθορισμού των ορίων του αιγιαλού δυνάμει του άρ−
θρου 3 του ν. 2971 (ΦΕΚ 285Α΄/19.12.2001), μεταβήκαμε 
επιτόπου στην προαναφερθείσα περιοχή και

Λαβόντες υπ’ όψη
1. Την από 31.5.2005 αίτηση καθορισμού του Μπότη Ευ−

αγγέλου των ορίων του αιγιαλού στην εν λόγω θέση.
2. Το τοπογραφικό, υψομετρικό και κτηματολογικό 

διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε τον Μάιο του 2005, 
από το Μιχαήλ Βαρδουλάκη, πολιτικό μηχανικό σε μία 
πινακίδα σε κλίμακα 1:500, εξαρτημένο από το κρατικό 
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δίκτυο (ΗΑΤΤ), ελέγχθηκε επιτόπου για την ακρίβεια 
της αποτύπωσης την 18.07.2005 από τον Θεόδωρο Κι−
ουπίδη, Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό της Κτημα−
τικής Υπηρεσίας του Νομού Κυκλάδων και θεωρήθηκε 
την 18.7.2005 από τον Στέλιο Σεζένια, Προϊστάμενο της 
Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Κυκλάδων.

3. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και 
άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει και τον ν. 1337/1983 
καθώς και την προς αυτόν σχετική Δικαστηριακή και 
Διοικητική Νομολογία.

4. Την από την επιτόπια μετάβαση σχηματισθείσα 
αντίληψη περί του πλάτους της βρεχόμενης ζώνης της 
ξηράς καθώς και τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και 
παραλίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 του νόμου 
2971/2001 και ειδικότερα:

Τη γεωμορφολογία του εδάφους για την οποία ανα−
λυτικά αναφέρεται ότι:

Α) Πρόκειται για τον οικισμό του Βουρκαρίου στο 
κόλπο Αγ. Νικολάου ν. Κέας. Παράλληλα της ακτο−
γραμμής διέρχεται ασφαλτοστρωμένη οδός. Ειδικά στο 
ανατολικό τμήμα της ακτής η ασφαλτοστρωμένη οδός 
σχεδόν εφάπτεται της θάλασσας αφήνοντας ένα τσι−
μεντοστρωμένο περιθώριο, 3 μέτρα προκυμαίας. Πέρα 
από το δρόμο η δόμηση είναι πυκνή και αναπτύσσεται 
κατά μήκος της οδού. Το έδαφος είναι σχεδόν επίπεδο 
και δεν υπάρχει φυσική βλάστηση. Στο δυτικό τμήμα της 
ακτής, βορείως της ασφαλτοστρωμένης οδού σχηματί−
ζεται φυσικό πρανές με ύψος αυχένα 8−10 μ., απότομες 
κλίσεις, που καταλήγει στα βράχια. Πέρα από το όριο 
του δρόμου και παράλληλα προς αυτόν αναπτύσσεται 
αρκετή δόμηση με εναλλαγή φυσικού εδάφους με από−
τομες κλίσεις.

Β) Η περιοχή προσβάλλεται από ανέμους Βορείων δι−
ευθύνσεων αλλά γενικά προστατεύεται από τον κλειστό 
κόπο του Αγ. Νικολάου.

Γ) Ο πυθμένας είναι αμμώδης και βουρκώδης, ομαλός 
με μικρά βάθη και μικρές κλίσεις.

Δ) Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ανάπτυγμα πελάγους 
και η επίδραση του κυματισμού στην ακτή είναι μικρή. 

Ε) Κατά μήκος της ακτής υπάρχουν τεχνικά έργα (προ−
κυμαία, ασφαλτοστρωμένη οδός).

ΣΤ) Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες χωροταξικές κατευ−
θύνσεις και χρήσεις γης.

Ζ) Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα 
στην περιοχή.

Η) Δεν υφίσταται κτηματολόγιο.
Θ) Δεν υπάρχουν ευπαθή οικοσυστήματα και προστα−

τευόμενες περιοχές.
Ι) Δεν υπάρχουν παράκτιοι φυσικοί πόροι.
5. Το με αριθμό 544.5/1164/05/17.10.2005 έγγραφο του 

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
6. Το με αριθμό 544.5/929/06/22.9.2006 έγγραφο του 

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε επί του ανωτέρω τοπογραφικού δια−

γράμματος:
α) Την οριογραμμή του αιγιαλού με ερυθρά συνεχή 

πολυγωνική γραμμή και στοιχεία 1, 2, 3,  24, 25, ΠΑ5=26, 
24.

β) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή 
πολυγωνική γραμμή και στοιχεία 1΄, 2΄, 3΄, 16΄, 17΄, 18΄, Α, 
Β, Γ,  Ξ, Ο, Π, 19΄, 20΄, 21΄, Ρ, Σ, 22΄, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Β1, Γ1, 
Δ1, Ε1, 23΄, 23΄α, 24΄.

γ) Αποφαινόμαστε ότι υφίσταται παλαιός αιγιαλός, 
ο οποίος καθορίζεται επί του ανωτέρω τοπογραφικού 
διαγράμματος με μπλε συνεχή πολυγωνική γραμμή και 
στοιχεία ΠΑ1=20, ΠΑ2, ΠΑ3, ΠΑ4, ΠΑ5=26.

2. Η ζώνη της παραλίας ορίζεται γενικά στα 10 μ. με 
εξαίρεση τα τμήματα στα οποία καθορίστηκε γραμμή 
δόμησης από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου με τη με αριθμό 19453/05/31.3.2006 πράξη επί 
του τοπογραφικού διαγράμματος. Στα τμήματα αυτά 
η γραμμή της παραλίας ταυτίζεται με τη γραμμή δό−
μησης.

3. Στη ζώνη του αιγιαλού υπάρχουν τεχνικές κατα−
σκευές.

4. Δεν εξαιρούνται οι κατασκευές που βρίσκονται στη 
ζώνη παραλίας.

Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΖΕΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΥΠΙΔΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ      
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*04000370702070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

 Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00












