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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Γενικά στοιχεία 
 
Το παρόν αφορά στην τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων νέων συστημάτων ελαστικών 
προσκρουστήρων οι οποίοι πρόκειται να αντικαταστήσουν όλους τους υφιστάμενους στο λιμένα 
της Μυκόνου. Ο Λιμένας Μυκόνου βρίσκεται στην περιοχή «Τούρλος», περίπου 2 χλμ βόρεια της 
χώρας της Μυκόνου και αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, ήτοι το τουριστικό τμήμα όπου 
εξυπηρετούνται κρουαζιερόπλοια και το εμπορικό όπου εξυπηρετούνται Ε/Γ – Ο/Γ και φορτηγά 
πλοία. Ο Λιμένας Μυκόνου καθώς και τα ως άνω τμήματα αυτού φαίνονται στις ακόλουθες 
εικόνες. 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 1-1: Αεροφωτογραφία Χώρας Μυκόνου με το λιμένα Τούρλου στα  βόρεια. 
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Σχ. 1-1: Κάτοψη Νησίδας Λιμένα Τούρλου 

 
 

 
Σχ. 1-2: Κάτοψη Περιοχής Εμπορικού Λιμένα 

 
Οι προτεινόμενοι νέοι ελαστικοί προσκρουστήρες για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων στο 
τουριστικό τμήμα καθώς και οι αντίστοιχοι για την εξυπηρέτηση των Ε/Γ – Ο/Γ και φορτηγών 
πλοίων στο εμπορικό, είναι κωνικού τύπου, ενδεικτικά της εταιρείας Trelleborg / Fentek, τα 
χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα κεφάλαια. Τα υφιστάμενα 
κρηπιδώματα τόσο του τουριστικού όσο και του εμπορικού τμήματος αντίστοιχα, είναι έργα 
βαρύτητας συνιστώμενα από κυψελωτά κιβώτια (caissons) τα οποία έχουν στο μέτωπό τους 
απορροφητικές οπές για την απομείωση της κυματικής ενέργειας. Λόγω του μικρού διαθέσιμου 
χώρου στο μέτωπο των υφιστάμενων ανωδομών, όπως και οι υφιστάμενοι έτσι και οι 
προτεινόμενοι νέοι ελαστικοί προσκρουστήρες προβλέπεται να τοποθετηθούν επί του διαθέσιμου 
χώρου του μετώπου των caissons μεταξύ των απορροφητικών οπών των caissons, με την μικρή 
τους βάση (διάμετρο) επί αυτού. Η στέψη της ανωδομής των κρηπιδωμάτων, εκτός από τις 
περιοχές των ραμπών, ανέρχεται στα +1,90 m από Μ.Σ.Θ. (Μέση Στάθμη Θάλασσας) και στα 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
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+1,70 m από Μ.Σ.Θ. στις θέσεις των ραμπών αντίστοιχα, ενώ το ωφέλιμο βάθος στο πόδα των 
κρηπιδωμάτων είναι παντού το ίδιο, ήτοι στα –9,50 m περίπου από την Κ.Ρ. (Κατωτάτη Ρηχία). 
 
 
1.2 Αξιοποίηση Συστήματος Υπαρχόντων Πνευματικών Προσκρουστήρων   
 
Στο τουριστικό τμήμα του έχουν τοποθετηθεί σχετικά πρόσφατα (2014), ως προσωρινή λύση 
λόγω αστοχίας των αρχικά τοποθετημένων προσκρουστήρων, πνευματικοί προσκρουστήρες 
διαστάσεων 2,00 μ x 3,50 μ (διάμετρος x μήκος) τύπου Yokohama Pneumatic 50. Οι 
προσκρουστήρες αυτοί  σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους παρέχουν χαμηλή ικανότητα 
παραλαβής της κινητικής ενέργειας των προσεγγιζόντων πλοίων σε σχέση με τις υπολογισθείσες 
τιμές σχεδιασμού. Η μέχρι τώρα καλή απόδοση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, θα 
πρέπει να αποδοθεί στο μικρό χρονικό διάστημα που έχει λειτουργήσει σε συνδυασμό με την 
τήρηση αυστηρών ταχυτήτων προσέγγισης από τους κυβερνήτες των προσεγγιζόντων πλοίων.  
Δεδομένης της χωροθέτησης του λιμένα σε σχετικά εκτεθειμένη στους συχνούς βοριάδες 
τοποθεσία, του αυξημένου φόρτου διακίνησης και επιβατών και αγαθών τους θερινούς μήνες  και 
την έλλειψη συστήματος ελέγχου της προσέγγισης των πλοίων στην εγκατάσταση (Berthing Aid 
System) καθιστούν την ασφαλή λειτουργία του εν λόγω συστήματος, σε οποιαδήποτε θέση στον 
λιμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, εν αμφιβόλω. Η δε μετακίνηση του προς οποιαδήποτε θέση 
θα απαιτούσε την τήρηση πολύ αυστηρών ταχυτήτων προσέγγισης οι οποίες, με βάση τις  
παραπάνω παρατεθείσες ιδιαιτερότητες του λιμένα, είναι παρακινδυνευμένο να θεωρηθεί ότι θα 
τηρηθούν για τη διάρκεια ζωής του παραπάνω συστήματος. Στην περίπτωση δε που επιλέγετο νέο 
σύστημα πνευματικών προσκρουστήρων που θα μπορούσε να παραλάβει την ενέργεια 
σχεδιασμού, αυτό θα ήταν απαραίτητο να είναι διαστάσεων άνω των 5,0 μ σε μήκος και 
διαμέτρου άνω των 3,0 - 3,5 μ γεγονός που θα το καθιστούσε ασύμβατο με τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά του κρηπιδώματος (έλλειψη χώρου για αγκύρωση, μπλοκάρισμα απορροφητικής 
διάταξης κυματισμών, συχνό ανέβασμα του συστήματος επί της ανωδομής σε περιπτώσεις 
παραβολής με υψηλές ταχύτητες) 
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αποθήκευση του υπάρχοντος συστήματος, ούτως ώστε να 
χρησιμοποιηθεί ως εφεδρεία σε περίπτωση αστοχίας κάποιου προσκρουστήρα από το νέο 
προτεινόμενο σύστημα σε κάποιο ατυχηματικό επεισόδιο. 
 
Στα ακόλουθα κεφάλαια περιγράφονται οι νέοι ελαστικοί προσκρουστήρες ανά τμήμα και περιοχή 
του λιμένα. 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ Α9 – Α6 ΠΛΗΝ ΡΑΜΠΩΝ 

 
Σχ. 2-1  Κάτοψη, όψη και τυπική τομή της προτεινόμενης λύσης για το τμήμα Α6-Α9 (πλην ραμπών) 
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Σχ. 2-2 Εικόνα από αντίστοιχες εφαρμογές κωνικών προσκρουστήρων (με μεμονωμένες μετώπες) 

 
Οι ελαστικοί προσκρουστήρες που προτείνονται για το τουριστικό και επιβατικό τμήμα Α9 – Α6, 
πλην των ραμπών 1 – 5 (βλ. σχέδιο Λ-01 «Οριζοντιογραφία – Διάταξη νέων ελαστικών 
προσκρουστήρων»), είναι κωνικοί (Super Cone Fenders) ενδεικτικού τύπου Trelleborg/Fentek SCN 
1600 με βαθμό ελαστικού E1.0, ή ισοδύναμου. H μεταλλική μετώπη  (πανέλο) έκαστου ελαστικού 
προσκρουστήρα έχει συνολικές διαστάσεις 3,20 m (πλάτος) x 3,80 m (ύψος) και «καθαρές» 
διαστάσεις επίπεδης επιφάνειας της μετώπης που έρχεται σε επαφή με τα κοίλα των πλοίων (μη 
συμπεριλαμβανομένων των εκτροπέων ζωναριών -belt deflectors- στο άνω και κάτω μέρος του 
πανέλου και τις αποτμήσεις στα πλαϊνά μέρη αυτού), 3,00 m x 3,00 m αντίστοιχα (σχέδιο Λ-04). 
Όλα τα πανέλα των ελαστικών προσκρουστήρων θα είναι εξοπλισμένα με αντιτριβική μεταλλική 
πλάκα από πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους (UHMW – PE), οι οποίες προσφέρουν 
χαμηλές τριβές μεταξύ των επιφανειών της μετώπης και των κοίλων των πλοίων κατά την 
πρόσκρουση αυτών. 
 
Το ύψος των ανωδομών ανέρχεται στο +1,90 m από Μ.Σ.Θ. (Μέση Στάθμη Θαλάσσης), και όπως 
αναφέρθηκε και ανωτέρω, λόγω του μικρού διαθέσιμου ύψους τους οι ελαστικοί προσκρουστήρες 
θα τοποθετηθούν με την μικρή τους βάση (διάμετρο) επί του μετώπου των caissons και μεταξύ 
των απορροφητικών οπών αυτών, μέσω μεταλλικών πλαισίων στήριξης. Η άνω στέψη των 
μεταλλικών πανέλων θα ανέρχεται στα +2,20 m από Μ.Σ.Θ. όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 
σχέδιο Λ-02.2.  
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Έκαστος ελαστικός προσκρουστήρας θα είναι εξοπλισμένος με 2 αλυσίδες βάρους (weight chains), 
2 αλυσίδες διάτμησης (shear chains) και 2 αλυσίδες τάνυσης (tension chains). 
 
Συνολικά στο εν λόγω τμήμα (Α9 – Α6 πλην των ραμπών 1 – 5) προβλέπεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση 30 ελαστικών προσκρουστήρων, ανά αξονικές αποστάσεις μεταξύ τους 18,40 m 
περίπου, όπως παρουσιάζεται και στο αντίστοιχο σχέδιο Λ-01. 
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3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – 
ΡΑΜΠΕΣ 1 – 5, 6 ΚΑΙ 7 

 

 
Σχ. 3-1  Κάτοψη , όψη και τυπική τομή της προτεινόμενης λύσης για τις ράμπες 
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Σχ. 3-2 Εικόνα από αντίστοιχες εφαρμογές κωνικών προσκρουστήρων (με ενιαία μετώπη) 

 

Οι ελαστικοί προσκρουστήρες που προτείνονται στις ράμπες 1 – 5 του επιβατικού τμήματος Α9 – 
Α6 καθώς και στις ράμπες 6 και 7 (βλέπε σχέδιο Λ-01: Οριζοντιογραφία – Διάταξη νέων ελαστικών 
προσκρουστήρων), είναι κωνικοί (Super Cone Fenders) ενδεικτικού τύπου Trelleborg/Fentek SCN 
1400 με βαθμό ελαστικού E3.1, ή ισοδύναμου, ενώ όλοι οι ελαστικοί προσκρουστήρες των 
ραμπών θα έχουν ενιαία μεταλλική μετώπη (πανέλο). Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η 
τοποθέτηση 5 ελαστικών προσκρουστήρων στις ράμπες 1, 2, 3 και 5, με ενιαίο μεταλλικό πανέλο 
συνολικών διαστάσεων 21,20 m (πλάτος) x 3,05 m (ύψος) και «καθαρές» διαστάσεις επίπεδης 
επιφάνειας πανέλου (μη συμπεριλαμβανομένων των εκτροπέων ζωναριών -belt deflectors- στο 
άνω και κάτω μέρος του πανέλου και τις αποτμήσεις στα πλαϊνά μέρη αυτού) 21,00 m (πλάτος) x 
2,25 m (ύψος) αντίστοιχα και 4 ελαστικών προσκρουστήρων στις ράμπες 4, 6 και 7 με ενιαίο 
μεταλλικό πανέλο συνολικών και «καθαρών» διαστάσεων 16,40 m (πλάτος) x 3,05 m (ύψος) και 
16,20 m (πλάτος) x 2,25 m (ύψος) αντίστοιχα. Τα πανέλα θα είναι εξοπλισμένα με αντιτριβική 
μεταλλική πλάκα από πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους (UHMW – PE), οι οποίες 
προσφέρουν χαμηλές τριβές μεταξύ των επιφανειών της μετώπης και των κοίλων των πλοίων 
κατά την πρόσκρουση αυτών. 
 
Το ύψος των ανωδομών στο τμήμα αυτό (θέσεις ραμπών) ανέρχεται στο +1,70 m από Μ.Σ.Θ. 
(Μέση Στάθμη Θαλάσσης), και όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, λόγω του μικρού διαθέσιμου 
ύψους των ανωδομών οι ελαστικοί προσκρουστήρες θα τοποθετηθούν με την μικρή τους βάση 
(διάμετρο) επί του μετώπου των caissons και μεταξύ των απορροφητικών οπών αυτών, μέσω 
μεταλλικών πλαισίων στήριξης. Η άνω στέψη των μεταλλικών πανέλων θα ανέρχεται στα +1,70 m 
από Μ.Σ.Θ., ήτοι στην ίδια στέψη με αυτή των ανωδομών, προς αποφυγή ζημιών κατά την ρίψη 
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του καταπέλτη των Ε/Γ – Ο/Γ (Ro – Ro και Ferries), όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια Λ-02.1 
και Λ-02.3. 
 
Για τον κάθε ελαστικό προσκρουστήρα θα αντιστοιχούν δύο (2) αλυσίδες βάρους (weight chains), 
δύο (2) αλυσίδες διάτμησης (shear chains) και δύο (2) αλυσίδες τάνυσης (tension chains), ήτοι 
συνολικά 30 αλυσίδες για πέντε προσκρουστήρες υπό ενιαίο μεταλλικό πανέλο ανά ράμπα για τις 
ράμπες 1,2,3 και 5 και 24 αλυσίδες για τέσσερις προσκρουστήρες υπό ενιαίο μεταλλικό πανέλο 
ανά ράμπα για τις ράμπες 4, 6 και 7. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται προμήθεια και εγκατάσταση 
32 συνολικά προσκρουστήρων για τις ράμπες, 4 μεταλλικών πανέλων συνολικών διαστάσεων 
21,20 m (πλάτος) x 3,05 m (ύψος) (ράμπες 1,2,3 και 5) και 3 μεταλλικών πανέλων συνολικών 
διαστάσεων 16,40 m (πλάτος) x 3,05 m (ύψος) (ράμπες 4, 6 και 7). 
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4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α2 – Α3 – 
Α4 – Α5 

 
4.1 Προτεινόμενοι εσωτερικοί ελαστικοί προσκρουστήρες κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 

και Α4 – Α5 
 

Σχ. 4-1 Κάτοψη, όψη και τυπική τομή της προτεινόμενης λύσης για τους  εσωτερικούς ελαστικούς 
προσκρουστήρες κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 και Α4 – Α5 

 
Οι εσωτερικοί ελαστικοί προσκρουστήρες που προτείνονται για τα κρηπιδώματα Α2 – Α3 και Α4 – 
Α5 του επιβατικού τμήματος του λιμένα (βλέπε σχέδια Λ-01 και Λ-02.2), είναι κωνικοί (Super Cone 
Fenders) ενδεικτικού τύπου Trelleborg/Fentek SCN 1400 με βαθμό ελαστικού E1.5, ή ισοδύναμου. 
Το μεταλλικό πανέλο έκαστου ελαστικού προσκρουστήρα έχει συνολικές διαστάσεις 2,90 m 
(πλάτος) x 3,50 m (ύψος) και «καθαρές» διαστάσεις επίπεδης επιφάνειας πανέλου που έρχεται σε 
επαφή με τα κοίλα των πλοίων (μη συμπεριλαμβανομένων των εκτροπέων ζωναριών -belt 
deflectors- στο άνω και κάτω μέρος του πανέλου και τις αποτμήσεις στα πλαϊνά μέρη αυτού) 2,70 
m x 2,70 m αντίστοιχα (σχέδιο Λ-04). Όλα τα πανέλα των ελαστικών προσκρουστήρων θα είναι 
εξοπλισμένα με αντιτριβική μεταλλική πλάκα από πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους 
(UHMW – PE), οι οποίες προσφέρουν χαμηλές τριβές μεταξύ των επιφανειών της μετώπης και των 
κοίλων των πλοίων κατά την πρόσκρουση αυτών. 
 
Το ύψος των ανωδομών ανέρχεται στο +1,90 m από Μ.Σ.Θ. (Μέση Στάθμη Θαλάσσης), και όπως 
αναφέρθηκε και ανωτέρω, λόγω του μικρού διαθέσιμου ύψους των ανωδομών οι ελαστικοί 
προσκρουστήρες θα τοποθετηθούν με την μικρή τους βάση (διάμετρο) επί του μετώπου των 
caissons και μεταξύ των απορροφητικών οπών αυτών, μέσω μεταλλικών πλαισίων στήριξης. Η 
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άνω στέψη των μεταλλικών πανέλων θα ανέρχεται στα +2,04 m από Μ.Σ.Θ., σύμφωνα με το 
σχέδιο Λ-02.2. 
 
Έκαστος ελαστικός προσκρουστήρας θα είναι εξοπλισμένος με 2 αλυσίδες βάρους (weight chains), 
2 αλυσίδες διάτμησης (shear chains) και 2 αλυσίδες τάνυσης (tension chains). 
 
Συνολικά στα εν λόγω κρηπιδώματα προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση 8 ελαστικών 
προσκρουστήρων, ανά αξονικές αποστάσεις σύμφωνα με το σχέδιο Λ-01. 
 
4.2 Ακραίοι ελαστικοί προσκρουστήρες υπό ενιαίο μεταλλικό πανέλο στο νότιο 

πέρας των κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 και Α4 – Α5 
 

 
Σχ. 4-2  Κάτοψη, όψη και τυπική τομή της προτεινόμενης λύσης για το πέρας των κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 

και Α4 – Α5 
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Σχ. 4-3 Εικόνα από αντίστοιχες εφαρμογές κωνικών προσκρουστήρων (προστασία γωνίας με διπλή 

μετώπη) 

Στο νότιο πέρας των κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 και Α4 – Α5, ήτοι πλησίον των σημείων Α3 και Α4 
αντίστοιχα, προβλέπεται η τοποθέτηση ανά κρηπίδωμα ενός ζεύγους κωνικών ελαστικών 
προσκρουστήρων υπό ενιαία μεταλλική μετώπη (πανέλο), ενδεικτικού τύπου Trelleborg/Fentek 
SCN 1400 με βαθμό ελαστικού E3.1, ή ισοδύναμου. Η ενιαία μεταλλική μετώπη (πανέλο) έκαστου 
ζευγαριού προσκρουστήρων είναι εξωτερικών διαστάσεων 9,50 m (πλάτος) x 3,50 m (ύψος) και 
«καθαρών» διαστάσεων 9,30 m (πλάτος) x 2,70 m (ύψος) αντίστοιχα (βλέπε σχέδιο Λ-04). Τα 
πανέλα των ελαστικών προσκρουστήρων θα είναι εξοπλισμένα με αντιτριβική μεταλλική πλάκα 
από πολυαιθυλένιο υπερυψηλού μοριακού βάρους (UHMW – PE), οι οποίες προσφέρουν χαμηλές 
τριβές μεταξύ των επιφανειών της μετώπης και των κοίλων των πλοίων κατά την πρόσκρουση 
αυτών. 
 
Το ύψος των ανωδομών ανέρχεται στο +1,90 m από Μ.Σ.Θ. (Μέση Στάθμη Θαλάσσης) στο 
κρηπίδωμα Α4 – Α5 και στο +1,70 m από Μ.Σ.Θ. στο κρηπίδωμα Α2 – Α3, και όπως αναφέρθηκε 
και ανωτέρω, λόγω του μικρού διαθέσιμου ύψους των ανωδομών οι ελαστικοί προσκρουστήρες 
θα τοποθετηθούν με την μικρή τους βάση (διάμετρο) επί του μετώπου των caissons και μεταξύ 
των απορροφητικών οπών αυτών, μέσω μεταλλικών πλαισίων στήριξης. Η άνω στέψη των 
μεταλλικών πανέλων θα ανέρχεται στα +2,04 m από Μ.Σ.Θ. όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 
σχέδιο Λ-02.4. 
 
Για τον κάθε ελαστικό προσκρουστήρα αντιστοιχούν 2 αλυσίδες βάρους (weight chains), 2 
αλυσίδες διάτμησης (shear chains) και 2 αλυσίδες τάνυσης (tension chains), κατά συνέπεια 
έκαστο ζευγάρι ελαστικών προσκρουστήρων θα είναι εξοπλισμένο συνολικά με 12 αλυσίδες. 
 
4.3 Γωνιακοί ελαστικοί προσκρουστήρες σε έκαστη γωνία του νότιου πέρατος των 

κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 και Α4 – Α5 
 
Στο νότιο πέρας των κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 και Α4 – Α5 και συγκεκριμένα σε έκαστη γωνία των 
ως άνω κρηπιδωμάτων, ήτοι στα σημεία Α3 και Α4 αντίστοιχα, προβλέπεται η τοποθέτηση 
ελαστικών γωνιακών προσκρουστήρων τύπου Corner Arch Fender, ενδεικτικού τύπου 
Trelleborg/Fentek CA 300 ή ισοδύναμου, για την προστασία των ως άνω γωνιών του 
κρηπιδότοιχου αλλά και των ιδίων των πλοίων στις ατυχηματικές περιπτώσεις πλάγιας παραβολής 
αυτών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση 5 από τους 
προαναφερθέντες γωνιακούς προσκρουστήρες με παράλληλη προς το οριζόντιο επίπεδο διάταξη 
(διαμήκης –κύριος- άξονας των προσκρουστήρων παράλληλος στο οριζόντιο επίπεδο), τρεις εκ 
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των οποίων στην γωνία Α4 (ο ένας κάτω από τον άλλο) και δύο στην γωνία Α3 αντίστοιχα, 
σύμφωνα με τα σχέδια Λ-01 και Λ-02.4. 
 

 
Σχ. 4-4: Εικόνα από αντίστοιχη εφαρμογή γωνιακών προσκρουστήρων  
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