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1. Εισαγωγή 

 

Το παρόν τεύχος αποτελεί τη σύνοψη της Ακτομηχανικής Μελέτης η οποία ανατέθηκε 

από την Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε. και εκπονήθηκε από την MARNET Α.T.Ε., 

στα πλαίσια της Οριστικής Μελέτης Λιμενικών Έργων για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό της Μαρίνας Βουλιαγμένης. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η  

τυχόν επίδραση από την κατασκευή των έργων στην παράκτια στερεομεταφορά και τη 

δίαιτα της ακτής του Όρμου Βουλιαγμένης και ειδικότερα να εξετασθούν οι ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στις παρακείμενες αμμώδεις παραλίες.  

 

Ιστορικό 

Η χρήση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Βουλιαγμένης έχει εκμισθωθεί στην Α.Ε.Α.Σ. 

«ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της 

οποίας είναι η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., μετά από σχετικό πλειοδοτικό 

διαγωνισμό που διενήργησε η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α.) Α.Ε. Η σχετική 

σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη με την ΕΤΑΔ στις 31.10.2012. 

 

Η μαρίνα χωροθετείται στα πλαίσια των προβλέψεων του άρθρου 31 του Ν.2160/93 

όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω νόμου, η χωροθέτηση της 

Μαρίνας Βουλιαγμένης γίνεται σε δύο στάδια δεδομένου ότι βρίσκεται εντός της 

παραλιακής ζώνης της Αττικής, μερικώς εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και 

διαθέτει χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. 

 

Στα πλαίσια του πρώτου σταδίου χωροθέτησης της Μαρίνας Βουλιαγμένης εγκρίθηκε 

ο γενικός σχεδιασμός της με την έκδοση του από 06.06.2019 Π.Δ. (ΦΕΚ 

320/Δ/13.06.2019). Η παρούσα μελέτη αφορά στο δεύτερο στάδιο χωροθέτησης της 

μαρίνας. 

 

Στα πλαίσια της προβλεπόμενης από το από 06.06.2019 Π.Δ. συνολικής αναβάθμισης 

και εκσυγχρονισμού των υποδομών του τουριστικού λιμένα, έτσι ώστε αυτός να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη 

αναψυχής, με τα προτεινόμενα έργα θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα, 

δυναμικότητας 59 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους 

(super- και mega-yachts). Η μαρίνα θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τον 

άνετο και ασφαλή ελλιμενισμό των ελλιμενιζόμενων σκαφών, καθώς και την 

εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε αυτά και των επισκεπτών της γενικότερα, 

προσφέροντας ένα ευχάριστο και ποιοτικό περιβάλλον αναψυχής. 
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Στα πλαίσια των προβλέψεων και κατευθύνσεων του από 06.06.2019 Π.Δ., τα 

προτεινόμενα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας περιλαμβάνουν την 

ανακατασκευή και αναδιάταξη των υφιστάμενων λιμενικών έργων και τη διαμόρφωση 

νέας χερσαίας ζώνης, καθώς και την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών 

υποδομών για την άρτια λειτουργία της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

προς τους επισκέπτες και χρήστες της. Επίσης, προβλέπεται η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης, καθώς και η 

αναδιαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου της μαρίνας. Η μαρίνα θα διαθέτει 

επίσης σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής 

λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων, πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρων και υπόγεια 

σύνδεση αποκλειστικά για πεζούς και ελαφρά οχήματα με το παρακείμενο πολυτελές 

ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. 

 

Μεθοδολογία Ακτομηχανικής Μελέτης 

Η εκπόνηση της μελέτης έγινε με εφαρμογή των πλέον σύγχρονων υπολογιστικών 

εργαλείων μαθηματικής προσομοίωσης και συγκεκριμένα του μαθηματικού μοντέλου 

ΜΙΚΕ 21 Coupled Model FM του Danish Hydraulic Institute (DHI). Μέσω της ανωτέρω 

μαθηματικής προσομοίωσης υπολογίστηκαν το κυματικό κλίμα, η θαλάσσια 

κυκλοφορία (κυματογενή ρεύματα), η παράκτια στερεομεταφορά και οι μορφολογικές 

μεταβολές (προσάμμωση/διάβρωση) στον Όρμο Βουλιαγμένης, τόσο για την 

υφιστάμενη κατάσταση χωρίς κανένα νέο λιμενικό έργο (Λύση 0), όσο και μετά την 

υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού της μαρίνας (Λύση 1).  

 

Το μοντέλο MIKE 21 Coupled Model FM εφαρμόζεται σε παράκτιες και θαλάσσιες 

περιοχές, όταν πρόκειται να μελετηθούν φαινόμενα ροής και μεταφοράς. 

Χρησιμοποιείται ευρέως σε μελέτες διερεύνησης της εξέλιξης της μορφολογίας των 

ακτών εξαιτίας των επιπτώσεων τεχνικών έργων (παράκτιων κατασκευών, έργων 

βυθοκόρησης, κλπ.). Είναι κατάλληλο για τη διερεύνηση κυρίως μεσοπρόθεσμων 

μορφολογικών μεταβολών (π.χ. με χρόνο προσομοίωσης μερικών εβδομάδων ή 

μηνών), αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και για την εκτίμηση μακροχρόνιων 

μεταβολών (π.χ. ενός ή περισσοτέρων ετών). 

 

Τα δεδομένα του μοντέλου περιλαμβάνουν: 

o Τη βαθυμετρία της περιοχής μελέτης  

o Τις κυματικές συνθήκες (ύψος, περίοδο και γωνία πρόσπτωσης κυματισμών) 

o Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ιζήματος (μέγεθος, διαβάθμιση και 

ταχύτητα καθίζησης κόκκων) 

o Τη γενική διάταξη των τεχνικών έργων στην ακτή  
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o Τη θέση και μέση ετήσια στερεοπαροχή πηγών φερτών υλών (π.χ. από 

χειμάρρους που εκβάλουν στην ακτή) 

o Τη μεταβολή της στάθμης της θάλασσας λόγω παλίρροιας. 

 

Τα αποτελέσματα του μοντέλου περιλαμβάνουν: 

o Συνολικές ποσότητες πυθμενικού ή αιωρούμενου ιζήματος 

o Συνολική ποσότητα μεταφερόμενου μη συνεκτικού ιζήματος 

o Μεταβολές της στάθμης του πυθμένα και ρυθμός μεταβολής 

o Μεταβολές της θέσης της ακτογραμμής  

o Στάθμη της θάλασσας και παράκτια ρεύματα 

o Ύψος, περίοδος και γωνία πρόσπτωσης κυματισμών. 
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2. Συμπεράσματα Ακτομηχανικής Μελέτης 

 

Τα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση των ακτομηχανικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής μελέτης και από τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης έχουν ως 

εξής: 

 

➢ Όπως προέκυψε από τη μελέτη της μορφολογίας της ακτής του Όρμου 

Βουλιαγμένης και από τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, στο εσωτερικό του 

όρμου δεν παρατηρούνται έντονα ακτομηχανικά φαινόμενα και η εκτεταμένη 

αμμώδης παραλία στον μυχό του όρμου βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία, 

καθώς οι μικρές μεταβολές της ακτογραμμής (υποχώρηση/προέλαση) που 

παρατηρούνται περιστασιακά αναιρούνται σε σύντομο σχετικά χρόνο. Το 

συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώθηκε από την ποιοτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του μαθηματικού μοντέλου αναφορικά με την εξέλιξη της 

ακτογραμμής για την υφιστάμενη κατάσταση χωρίς κανένα νέο λιμενικό έργο 

(Λύση 0), καθώς οι μικρές μεταβολές που εντοπίζονται μετά από ένα έτος 

αλληλοαναιρούνται στο επόμενο έτος και η ακτογραμμή παραμένει ουσιαστικά 

αμετάβλητη. 

 

➢ Από την ανάλυση των κυματικών συνθηκών και τη σύγκριση των αντίστοιχων 

αποτελεσμάτων του μαθηματικού μοντέλου για την υφιστάμενη κατάσταση 

(Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων 

(Λύση 1), προέκυψε το βασικό συμπέρασμα ότι τόσο σε όλη την έκταση του 

όρμου, όσο και ειδικότερα κοντά στις αμμώδεις παραλίες, η ποιοτική μεταβολή 

των κυματικών συνθηκών λόγω των νέων λιμενικών έργων είναι εξαιρετικά 

μικρή ή πρακτικά αμελητέα (Παράρτημα 1).  

 

➢ Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε και για την κυματογενή θαλάσσια κυκλοφορία 

(κυματογενή ρεύματα) από τη σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων του 

μαθηματικού μοντέλου για την υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0) και μετά την 

υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). Δεδομένου 

δε ότι οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την παράκτια 

στερεομεταφορά, ήδη τα ανωτέρω ποιοτικά συμπεράσματα προδιαγράφουν 

την αμελητέα επίπτωση των νέων λιμενικών έργων στη δίαιτα της ακτής. 

 

➢ Στη συνέχεια από την μαθηματική προσομοίωση των ακτομηχανικών 

φαινομένων στο εσωτερικό του όρμου (Λύση 0) προέκυψε ότι στην υπό μελέτη 

περιοχή το καθεστώς της παράκτιας μεταφοράς ιζημάτων διαμορφώνεται 

κυρίως από τους κυματισμούς Ν και ΝΑ διεύθυνσης, οι οποίοι αποτελούν και 
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τους πιο ισχυρούς στην περιοχή μελέτης. Ωστόσο συνολικά ο ρυθμός της 

παράκτιας στερεομεταφοράς παραμένει πολύ μικρός, η δε μεταβολή του μετά 

την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1) σε 

σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0) είναι ελάχιστη και πρακτικά 

αμελητέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεταβολές του πυθμένα κοντά στην 

ακτογραμμή εξαιτίας της δράσης των κυματισμών και των ρευμάτων όπως 

αυτές υπολογίστηκαν με το μαθηματικό μοντέλο είναι ελάχιστες, τόσο για την 

υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0), όσο και μετά την υλοποίηση των 

προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1 (Παράρτημα 2). 

 

➢ Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα και για την πληρέστερη διερεύνηση των τυχόν 

επιπτώσεων στις παρακείμενες αμμώδεις παραλίες, εκτιμήθηκε με εφαρμογή του 

μαθηματικού μοντέλου και λαμβάνοντας υπόψη το στατιστικό αντιπροσωπευτικό 

ετήσιο κυματικό κλίμα, η εξέλιξη της ακτογραμμής σε βάθος χρόνου (1-5 έτη), τόσο 

για την υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0), όσο και μετά την υλοποίηση των 

προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). Όπως αναμενόταν και στις δύο 

περιπτώσεις οι μεταβολές στην θέση της ακτογραμμής είναι πολύ μικρές. 

Εντοπίζεται περιοδικά εναλλασσόμενη πολύ μικρή υποχώρηση ή προέλαση της 

ακτογραμμής σε όλο το μήκος της ακτής, ωστόσο το κοινό χαρακτηριστικό και στις 

δύο περιπτώσεις είναι ότι οι μεταβολές αυτές ως επί το πλείστον 

αλληλοαναιρούνται μεταξύ των διαδοχικών ετών, χωρίς ουσιαστικά η ακτή να 

εμφανίζει σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής μια σταθερή τάση προσάμμωσης ή 

διάβρωσης. Συνεπώς από την ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

μαθηματικής προσομοίωσης, επιβεβαιώνεται ότι η ακτογραμμή βρίσκεται σήμερα 

σε δυναμική ισορροπία, κατάσταση που δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την 

υλοποίηση των νέων λιμενικών έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της 

μαρίνας (Παράρτημα 3). 

 

Αθήνα, Ιούλιος 2020 

Ο συντάξας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 

Κυματικές συνθήκες για την υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των 

προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1) 
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Στον παρακάτω Πίνακα 1 δίδονται οι τιμές του σημαντικού ύψους κύματος (Hs) για τις βασικές 

διευθύνσεις κυματισμού που προσβάλουν το εσωτερικό του όρμου, σε τέσσερα σημεία κοντά 

στην ακτή σε βάθος μικρότερο από -1.0 m (Χάρτης Α), τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 

0), όσο και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). Η 

μεταβολή στην περίπτωση της Λύσης 1 σε σχέση με τη Λύση 0 είναι ελάχιστη (μόνο σε ορισμένες 

διευθύνσεις και πάντοτε κάτω του 10%) και ποιοτικά αμελητέα. 

 

Χάρτης Α: Σημεία υπολογισμού του σημαντικού ύψους κύματος κοντά στην ακτογραμμή του 
Όρμου Βουλιαγμένης 

Πίνακας 1: Σημαντικό ύψος κύματος για κάθε εξεταζόμενη διεύθυνση σε τέσσερα σημεία κοντά 
στην ακτογραμμή 

  Σημαντικό ύψος κύματος, Ηs [m] 

Διεύθυνση  
κυματισμού 

 Θέση 1 
(d=-0.8m) 

Θέση 2 
(d=-0.6m) 

Θέση 3 
(d=-0.7m) 

Θέση 4 
(d=-0.7m) 

A 
Λύση 0 0.19 0.21 0.20 0.12 

Λύση 1 0.19 0.20 0.20 0.12 

NA 
Λύση 0 0.39 0.37 0.39 0.37 

Λύση 1 0.40 0.35 0.39 0.39 

N 
Λύση 0 0.41 0.35 0.40 0.42 

Λύση 1 0.38 0.32 0.37 0.46 

NΔ 
Λύση 0 0.26 0.32 0.35 0.38 

Λύση 1 0.24 0.29 0.33 0.37 

 

Ακολουθούν διαγράμματα σημαντικού ύψους κύματος (Hs) στο εσωτερικό του όρμου για τις 

βασικές διευθύνσεις κυματισμού που προσβάλουν το εσωτερικό του όρμου, τόσο για την 

υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0), όσο και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων 

λιμενικών έργων (Λύση 1). Και πάλι η μεταβολή στην περίπτωση της Λύσης 1 σε σχέση με τη 

Λύση 0 είναι ελάχιστη και εντοπίζεται κυρίως στην άμεση «σκιά» του νέου κυματοθραύστη. 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 1: Σημαντικό ύψος κύματος για κυματισμό Α διεύθυνσης για την υφιστάμενη κατάσταση 

(Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 2: Σημαντικό ύψος κύματος για κυματισμό ΝΑ διεύθυνσης για την υφιστάμενη κατάσταση 

(Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1).



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 3: Σημαντικό ύψος κύματος για κυματισμό Ν διεύθυνσης για την υφιστάμενη κατάσταση 

(Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 4: Σημαντικό ύψος κύματος για κυματισμό ΝΔ διεύθυνσης για την υφιστάμενη κατάσταση 

(Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). 

 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  

Παράκτια στερεομεταφορά για την υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0) και μετά την υλοποίηση 

των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1) 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 1: Παράκτια στερεομεταφορά για κυματισμό Α διεύθυνσης για την υφιστάμενη 

κατάσταση (Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 

1). 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 2: Παράκτια στερεομεταφορά για κυματισμό ΝΑ διεύθυνσης για την υφιστάμενη 

κατάσταση (Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 

1). 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 3: Παράκτια στερεομεταφορά για κυματισμό Ν διεύθυνσης για την υφιστάμενη 

κατάσταση (Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 

1). 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 4: Παράκτια στερεομεταφορά για κυματισμό ΝΔ διεύθυνσης για την υφιστάμενη 

κατάσταση (Λύση 0) και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 

1). 

 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 

Εξέλιξη ακτογραμμής μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). 

 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 1: Εξέλιξη ακτογραμμής 3 έτη μετά από την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). 

 



ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
AKTOMHXANIKH ΜΕΛΕΤΗ  ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. 
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Σχήμα 2: Εξέλιξη ακτογραμμής 5 έτη μετά από την υλοποίηση των προβλεπόμενων νέων λιμενικών έργων (Λύση 1). 

 


