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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ 

ΕΞΕΔΡΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ  

 

 

1) ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Οπτικός έλεγχος όλων των κύβων Hydrofloat, για τυχόν φθορές. 

 Εφόσον οι οπές πλήρωσης των κύβων, της προς τοποθέτησης πλωτής εξέδρας πρόκειται να 

βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή πολύ κοντά σε αυτή, ενδελεχής έλεγχος, 

σύσφιξη και τυχόν στεγανοποίηση με κατάλληλο μονωτικό υλικό το σπείρωμα μεταξύ 

πώματος οπής και κύβου. 

 Ενδελεχής έλεγχος όλων των εξαρτημάτων αγκύρωσης να ανταποκρίνονται σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς της μελέτης. 

 Χρήση κατάλληλου τύπου και αποδεκτού από τη νομοθεσία υλικού χρωματισμού των τυχόν 

μερών όπου απαιτείται και βρίσκονται άνω της ισάλου γραμμής. 

 

 

2) ΤΡΙΜΙΝΗΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Τα μεταλλικά μέρη άνω της ισάλου θα πρέπει να καθαρίζονται και / ή να γυαλίζονται για 

προστασία από διάβρωση. 

 Οπτικός έλεγχος των πείρων, πωμάτων οπών πλήρωσης κύβων και λοιπών εξαρτημάτων 

σύνδεσης με πιθανή επανασύσφιξη. 

 Οι κύβοι Hydrofloat που μπορεί να βρίσκονται σε επαφή/ τριβή/ κρούση με βράχια, 

κοράλλια, πέτρες κλπ πρέπει να ελέγχονται για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς, 

θα πρέπει να αντικατασταθούν. 

 

 

3) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Έλεγχος όλων των ναυτικών κλειδιών και λοιπών εξαρτημάτων αγκύρωσης. 

 Οι πλαϊνές βίδες θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές είναι σφιγμένες και 

χωρίς ζημιές. 

 Τα αγκύρια θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτά είναι σφιγμένα όπως 

πρέπει. 

 Τα παξιμάδια και οι βίδες στις σκάλες ανόδου θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να εξακριβωθεί 

εάν είναι σωστά σφιγμένες. 

 Βακτηρίδια, μικροοργανισμοί, άλγη, ανάπτυξη φυκιών κλπ. πρέπει να καθαρίζονται από τις 

πλευρές και το κάτω μέρος της προβλήτας. 

 



 

4) ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Έλεγχος, από εξειδικευμένο προσωπικό, τω αγκυρίων του πυθμένα, των καδενών και των 

εξαρτημάτων σύνδεσης κάθε κλάδου του συστήματος αγκύρωσης της προβλήτας. Άμεση 

επιδιόρθωση των σημείων ελέγχου που τυχόν παρουσιάζουν ακατάλληλη συμπεριφορά. 

 Επιβάλλεται η αποσύνδεση της εξέδρας από το ακγυροβόλιο της, στο τέλος της περιόδου 

χρήσης της και απόσυρση σε ασφαλές αποθηκευτικό χώρο εκτός θάλασσας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώνεται εγκαίρως για τις καιρικές συνθήκες από την ΕΜΥ και σε 

περίπτωση επικρατούντων καιρικών συνθηκών πέραν των μέγιστων επιτρεπτών (07bfs), να 

απομακρύνει την πλωτή εξέδρα σε ασφαλές μέρος. 

Επιπρόσθετα από τους τακτικούς ελέγχους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή μετά από κάθε 

εξαιρετικά έντονη θαλασσοταραχή, δυνατό άνεμο, καταιγίδα κλπ, στα οποία εκτέθηκε η εξέδρα στα 

παρακάτω σημεία: 

 Πιθανές ορατές ζημιές. 

 Πείροι σύνδεσης. 

 Βίδες και παξιμάδια 

 Εξαρτήματα συγκράτησης και αγκύρωσης. 

 Πλαϊνά παξιμάδια σύσφιγξης. 

 Πώματα οπών πλήρωσης κύβων. 

 


