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Τεχνική έκθεση εργασιών 

 

Μετά από την πλήρη τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση του καταφύγιου ψαράδων στη Βλυχάδα 

είναι δυνατή η αξιολόγηση της κατάστασης της λιμενολεκάνης και μπορούν να γίνουν προτάσεις 

στοχευόμενων παρεμβάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της. 

Οι εργασίες αποτύπωσης έγιναν με χρήση γεωδαιτικού σταθμού και συστήματος gps. 

Για λόγους ευκολίας η περιγραφή θα είναι ιδία με αυτήν του συνημμένου σχεδίου αποτύπωσης 

α) Η Λεκάνη Α με επιφάνεια 2.253,95 τ.μ όπου ελλιμενίζονται μικρά αλιευτικά σκάφη το βόρειο τμήμα 

έχει βάθος περί το 1.00 μ ενώ  το νότιο περί τα 3,00μ 

β) Η Λεκάνη Β με επιφάνεια 3.576,09 τμ όπου ελλιμενίζονται μικρά αλιευτικά σκάφη το βόρειο τμήμα έχει 

βάθος περί το 1.50 μ ενώ  το νότιο περί τα 3,00μ. στο τμήμα αυτό θα γίνει λεπτομερέστερη αποτύπωση 

που θα αποτελέσει το τοπογραφικό υπόβαθρο για την σύνταξη της παρούσης μελέτης 

γ) Κεντρική λεκάνη επιφανείας 21.272,06 τμ. ελλιμενισμού μεσαίων σκαφών με βάθος περί τα 4,00μ 

δ) Συνδετήριο τμήμα επιφάνειας  18.878,62 τμ. με δυνατότητα ελλιμενισμού μόνο στο βόρειο τμήμα καθότι 

όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο μέρος της λεκάνης είναι μπαζωμένο . 

Τμήμα 131,96 τμ. είναι πάνω από την στάθμη νερού 

Τμήμα 3.971,85 τμ. έχει μέσω βάθος περί τα 0,80 του μ 

Το υπόλοιπο τμήμα έχει μεταβαλλόμενα βάθη από 0,80 έως 4,50μ 

Το περιγραφόμενο τμήμα θα αποτελέσει αντικείμενο παρέμβασης σε επόμενο στάδιο 

Επικεντρώνοντας στο συνδετήριο τμήμα και σύμφωνα με το σχεδίου Τ2 θα πρέπει να γίνει άμεση 

παρέμβαση – εκβάθυνση της λιμενολεκανης με σκοπό τον καθαρισμό της και την αύξηση των 

ελλιμενιζόμενων σκαφών.  

 

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι παρακάτω. 

 

1) Άρση των φερτών υλικών που κατακλύζουν την λιμενολεκάνη με μηχανικά μέσα και απομάκρυνση 

τους σε περιοχές με ικανοποιητικό βάθος ώστε να αποτραπεί η επανεπιχωση της λιμενοφύλακας από τα 

ιδία υλικά όπως προβλέπεται από τα άρθρα 1και 2 της μελέτης. 



 

Τα εκσκαπτόμενα υλικά μπορούν να μεταφερθούν με  πλωτά μέσα στην θέση που θα υποδειχτεί από την 

υπηρεσία ,εργασία προβλεπόμενη και τιμολογούμενη από τα επίσημα περιγραφικά άρθρα του τιμολογίου 

της μελέτης.  
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