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ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005



ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

• Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαηά 60.000 m2

• Καηαζθεπή πξνβιήηα κήθνπο 500,00 m & σθέιηκνπ 

βάζνπο 18,00 m ηθαλνύ λα θηινμελήζεη πινία κεγάινπ 

κήθνπο & βπζίζκαηνο (mother ships)



ΠΡΟΕΚΣΑΗ ΠΡΟΒΛΗΣΑ 2007
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Ν. ΠΡΟΒΛΗΣΑ Ι . ΕΜΠΟ



ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

Η αξρηθή κειέηε ηνπ έξγνπ πξνέβιεπε ηελ θαηαζθεπή

ηνπ Πξνβιήηα κε ζπκπαγείο & θπςεισηνύο ηερλεηνύο

νγθνιίζνπο (.Σ.Ο. & Κ.Σ.Ο.). ηελ πεξίπησζε απηή ην

σθέιηκν βάζνο ήηαλ θαηά πνιύ κηθξόηεξν ησλ 18,00 m

(πεξίπνπ 14,00 m).

ηελ πνξεία ε κειέηε ηξνπνπνηήζεθε & απνθαζίζζεθε

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θπςεισηά θηβώηηα (Caisson)

κεγάισλ δηαζηάζεσλ.



Οι λόγοι που επέβαλλαν την αντικατάσταση 

των Σ.Ο. από τα Caisson είναι οι ακόλουθοι:

 Δμαζθάιηζε ηεο κνλνιηζηθόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο

 Καιύηεξε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θξεπηδόηνηρνπ ιόγσ

ιηγόηεξσλ αξκώλ

 Απνθπγή νιίζζεζεο ζην αλώηαην ηκήκα ηνπ

θξεπηδόηνηρνπ, όπνπ ζην παξειζόλ έρνπλ

παξνπζηαζηεί όιεο νη κεηαθηλήζεηο-νιηζζήζεηο κεηά

από ζεηζκηθέο δξάζεηο

 Δπηηάρπλζε ησλ ρξόλσλ θαηαζθεπήο ηνπ θξεπηδώκαηνο



Ο λένο θξεπηδόηνηρνο απνηειείηαη από 25

θπςεισηά θηβώηηα (Caisson) δηαζηάζεσλ:

 24,80 m κήθνο

 13,10 m πιάηνο



ΤΟΜΗ Ι-Ι

ΤΟΜΗ IΙ-ΙI

ΚΑΣΟΦΗ CAISSON



Ο λένο θξεπηδόηνηρνο απνηειείηαη από 25

θπςεισηά θηβώηηα (Caisson) δηαζηάζεσλ:

 24,80 m κήθνο

 13,10 m πιάηνο

 19,20 m ζπλνιηθό ύςνο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 0,80

m απνηεινύλ ηε βάζε & ηα ππόινηπα 18,4 m

ηνλ θνξκό ηνπ.



EΓΚΑΡΙΑ TOMH I-I



EΓΚΑΡΙΑ TOMH ΙI-ΙI



Ο λένο θξεπηδόηνηρνο απνηειείηαη από 25

θπςεισηά θηβώηηα (Caisson) δηαζηάζεσλ:

 24,80 m κήθνο

 13,10 m πιάηνο

 πλνιηθνύ όγθνπ πεξίπνπ 1.420,00 m3 .

 Καη ζπλνιηθνύ βάξνπο 3.550,00 ton.

 19,20 m ζπλνιηθό ύςνο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 0,80

m απνηεινύλ ηε βάζε & ηα ππόινηπα 18,4 m

ηνλ θνξκό ηνπ.



Φάζεηο θαηαζθεπήο Caisson

Σα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ Caisson είλαη ηα αθόινπζα :

1. Καηαζθεπή επί ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο

θνξηεγίδαο (Caissoniera) :





Φάζεηο θαηαζθεπήο Caisson

Σα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ Caisson είλαη ηα αθόινπζα :

1. Καηαζθεπή επί ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο

θνξηεγίδαο (Caissoniera) :

α. Βάζεο ύςνπο 0,80 m









Φάζεηο θαηαζθεπήο Caisson

Σα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ Caisson είλαη ηα αθόινπζα :

1. Καηαζθεπή επί ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο

θνξηεγίδαο (Caissoniera) :

α. Βάζεο ύςνπο 0,80 m &

β. 1νπ & 2νπ νξόθνπ ύςνπο πεξίπνπ 2x3,00=6,00 m

















Φάζεηο θαηαζθεπήο Caisson

Σα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ Caisson είλαη ηα αθόινπζα :

1. Καηαζθεπή επί ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο

θνξηεγίδαο (Caissoniera) :

α. Βάζεο ύςνπο 0,80 m &

β. 1νπ & 2νπ νξόθνπ ύςνπο πεξίπνπ 2x3,00=6,00 m

2. Καζέιθπζε ηνπ Caisson & ηνπνζέηεζε ηνπ
παξαπιεύξσο ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο
θνξηεγίδαο.













Φάζεηο θαηαζθεπήο Caisson

Σα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ Caisson είλαη ηα αθόινπζα :

1. Καηαζθεπή επί ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο

θνξηεγίδαο (Caissoniera) :

α. Βάζεο ύςνπο 0,80 m &

β. 1νπ & 2νπ νξόθνπ ύςνπο πεξίπνπ 2x3,00=6,00 m

2. Καζέιθπζε ηνπ Caisson & ηνπνζέηεζε ηνπ
παξαπιεύξσο ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο
θνξηεγίδαο.

3. Δλ πισ θαηαζθεπή ησλ 4 επόκελσλ νξόθσλ (3νπ-6νπ

νξόθνπ ύςνπο πεξίπνπ 4x3,00 = 12,00 m).











Φάζεηο θαηαζθεπήο Caisson

Σα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ Caisson είλαη ηα αθόινπζα :

1. Καηαζθεπή επί ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο

θνξηεγίδαο (Caissoniera) :

α. Βάζεο ύςνπο 0,80 m &

β. 1νπ & 2νπ νξόθνπ ύςνπο πεξίπνπ 2x3,00=6,00 m

2. Καζέιθπζε ηνπ Caisson & ηνπνζέηεζε ηνπ
παξαπιεύξσο ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο
θνξηεγίδαο.

3. Δλ πιώ θαηαζθεπή ησλ 4 επόκελσλ νξόθσλ (3νπ-6νπ

νξόθνπ ύςνπο πεξίπνπ 4x3,00 = 12,00 m).

4. Μεηαθνξά θαη πόληηζε ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε.















Φάζεηο θαηαζθεπήο Caisson

Σα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ Caisson είλαη ηα αθόινπζα :

1. Καηαζθεπή επί ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο

θνξηεγίδαο (Caissoniera) :

α. Βάζεο ύςνπο 0,80 m &

β. 1νπ & 2νπ νξόθνπ ύςνπο πεξίπνπ 2x3,00=6,00 m

2. Καζέιθπζε ηνπ Caisson & ηνπνζέηεζε ηνπ
παξαπιεύξσο ηεο πισηήο απηνβπζηδόκελεο
θνξηεγίδαο.

3. Δλ πισ θαηαζθεπή ησλ 4 επόκελσλ νξόθσλ (3νπ-6νπ

νξόθνπ ύςνπο πεξίπνπ 4x3,00 = 12,00 m).

4. Μεηαθνξά θαη πόληηζε ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε.

5. Πιήξσζε κε πεηξώδε πιηθά.





Λιθορριπή βάση έδρασης

Σα Caisson ζηελ ηειηθή ζέζε ηνπο εδξάδνληαη πάλσ ζε

βάζε ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο, ε νπνία απνηειείηαη από

δηαβαζκηζκέλα πεηξώδε πιηθά πςειήο αληνρήο.

Από πάλσ πξνο ηα θάησ ηα πιηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε

βάζε ηνπ Caisson έρνπλ σο εμήο:

• Δμηζσηηθή ζηξώζε από ζθύξα

• ηξώζε από ιηζνζπληξίκκαηα 5 – 10 Kgr

• ηξώζε από ιηζνξξηπέο εδξάζεσο α.β. 0,50 – 100 

Kgr

Αθόινπζα θαίλεηαη κηα ηππηθή δηαηνκή ηνπ Caisson &

ηεο ιηζνξξηπήο βάζεο έδξαζεο.
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1.1



Υώξνο παξαζθεπήο αδξαλώλ πιηθώλ



Κνζθίληζκα πιηθνύ & δηαινγή 

ζθύξσλ  γηα ηελ εμηζσηηθή ζηξώζε 

Ράκπα

(γηα ηελ απόξξηςε πιηθνύ από ηα 

θνξηεγά ζηε θνξηεγίδα - θιαπέ)



Απόξξηςε  πιηθνύ από ηε θνξηεγίδα  πάλσ από ην 

ζεκείν θαηαζθεπήο ηεο ιηζνξξηπήο έδξαζεο 



υμπύκνωση πλατείας

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ Caisson θαη

ηελ επίρσζε ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δώλεο κε θαζαξά

πεηξώδε πιηθά, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο Γπλακηθήο

πκπύθλσζεο.

Σν γεγνλόο όηη ζα θηινμελεζνύλ εκπνξεπκαηνθηβώηηα

(Containers) ζηνηβαζίαο ηύπνπ 5+1 (10 ton/m2) θαζηζηά

απαξαίηεηε ηε ζπκπύθλσζε ηεο επίρσζεο, κε ζθνπό ηελ

επίηεπμε πςειώλ αληνρώλ. Γηα ην ιόγν απηό,

πξαγκαηνπνηνύληαη επηά ζεκεηαθέο επαλαιήςεηο

ειεύζεξεο πηώζεο, βάξνπο 20 ηόλσλ από ύςνο 20

κέηξσλ.





Κατασκευή Ανωδομών

ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδεηαη ε Αλσδνκή ηνπ έξγνπ ζε

ηξεηο Φάζεηο.

Η δηάηαμε ηεο είλαη ηέηνηα, ώζηε λα δερζεί γεξαλνγέθπξεο

ηύπνπ Super Post Panamax κε άλνηγκα θύιηζεο

πνδαξηθώλ 30,00 m. Η θύιηζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δνθνύο έδξαζεο.

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη Φάζεηο θαηαζθεπήο ηεο

Αλσδνκήο.



Κατασκευή Ανωδομών

Φάζε 1ε (από 0,00 m έσο +0,20 m)

Καηαζθεπή δαπέδνπ εξγαζίαο πάλσ από ηα πεηξώδε

πιηθά πιήξσζεο ηνπ Caisson, ύςνπο 0,20 m.





Κατασκευή Ανωδομών

Φάζε 1ε (από 0,00 m έσο +0,20 m)

Καηαζθεπή δαπέδνπ εξγαζίαο πάλσ από ηα πεηξώδε

πιηθά πιήξσζεο ηνπ Caisson, ύςνπο 0,20 m.

Φάζε 2ε (από +0,20 m έσο +0,70 m)

Καηαζθεπή 1νπ επηπέδνπ αλσδνκήο, ύςνπο 0,50 m &

πιάηνπο 13,10 m.











Κατασκευή Ανωδομών

Φάζε 1ε (από 0,00 m έσο +0,20 m)

Καηαζθεπή δαπέδνπ εξγαζίαο πάλσ από ηα πεηξώδε

πιηθά πιήξσζεο ηνπ Caisson, ύςνπο 0,20 m.

Φάζε 2ε (από +0,20 m έσο +0,70 m)

Καηαζθεπή 1νπ επηπέδνπ αλσδνκήο, ύςνπο 0,50 m &

πιάηνπο 13,10 m.

Φάζε 3ε (από +0,70 m έσο +2,50 m)

Καηαζθεπή 2νπ επηπέδνπ αλσδνκήο, ύςνπο 1,80 m &

πιάηνπο 5,00 m.



Σνπνζεηνύληαη ζηδεξνηξνρηέο Α120 ζηηο νπνίεο ζα θηλνύληαη

γεξαλνγέθπξεο ηύπνπ Super Post Panamax γηα ηε

θνξηνεθθόξησζε ησλ πινίσλ.

ηε ρεξζαία ιηκεληθή δώλε ζα εγθαηαζηαζνύλ θαη

γεξαλνγέθπξεο ζηνηβαζίαο (R.M.G.), νη νπνίεο ζα

ζηνηβάδνπλ ηα Containers θαη ζα ηα δηαζέηνπλ ζε ληαιίθεο γηα

ηνλ ηειηθό ηνπο πξννξηζκό.







Η ξεπκαηνδόηεζε ησλ 

γεξαλνγεθπξώλ πξαγκαηνπνηείηαη

κέζσ θαισδίνπ πνπ θηλείηαη εληόο

θαλαιέηνπ (Panzerbelt), ην νπνίν 

ελζσκαηώλεηαη ζην αλώηεξν ηκήκα

ηεο αλσδνκήο.

Σν θαλαιέην έρεη ζθνπό αθελόο ηελ

θίλεζε ησλ θαισδίσλ εληόο απηνύ

& αθεηέξνπ ηελ πξνζηαζία ηνπο 

ηόζν από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

όζν θαη από ηα νρήκαηα πνπ 

θηλνύληαη ζηελ πεξηνρή κέζσ 

ζπλερνύο εκη-εύθακπηνπ θαιύκκαηνο.





Σνπνζεηνύληαη δέζηξεο ειθηηθήο ηθαλόηεηαο 200 ton

ώζηε λα δερζνύλ πινία κεγάινπ κεγέζνπο

(mother ships).















Σνπνζεηνύληαη θξίθνη πξόζδεζεο Φ40



Θα ηνπνζεηεζνύλ πξνζθξνπζηήξεο 

αλάζρεζεο θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνύ



Θα θαηαζθεπαζηνύλ, ζε όιν 

ην κήθνο ηνπ θξεπηδώκαηνο 

θαη εληόο ηεο αλσδνκήο, 

Γίθηπα :

1. Ρεπκαηνδόηεζεο

2. Ύδξεπζεο &

3. Ππξόζβεζεο





Οικονομική ημασία του Έργου

Με ην Έξγν απηό, ν Ληκέλαο Πεηξαηώο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα

αληαγσληζηηθόο & ειθπζηηθόο ζηνλ εκπνξηθό ηνκέα, θαζώο

απνηειεί ηελ πύιε ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο ζην ΝΑ ηεο

ηκήκα.

Σν σθέιηκν βάζνο ησλ 18,00 m θξεπηδόηνηρνπ, ηα 56.100

m2 επηπιένλ ρεξζαίσλ εθηάζεσλ & νη ηειεπηαίαο

ηερλνινγίαο εγθαηαζηάζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζύλδεζε

ηνπ . ΔΜΠΟ κε ηελ Δζληθή Οδό & ηνλ ΟΔ ζα έρνπλ ζαλ

απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ

ζηα Βαιθάληα.











ΦΑΕΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ







































ΕΞΟΡΤΞΗ ΠΕΣΡΑ

































ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΤΜΠΙΚΝΩΗ













ΚΑΘΕΛΚΤΗ CAISSON









































ΠΟΝΣΙΗ CAISSON










































